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PENDAHULUAN 

!.) 
> 

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penya
yang 

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, Maha Mengalahkan, Ma
haperkasa, Maha Pengampun, Yang Maha menentukan semua 
takdir,_Yang menjalankan semua perkara, dan Yang mempergan
tikan malam dengan siang untuk memberikan penerangan buat 
orang-orang yang mempunyai kalbu dan pandangan mata. Dialah 
Yang membangkitkan sebagian dari makhluk-Nya, yaitu orang 
yang Dia pilih, lalu memasukkannya ke dalam golongan orang
orang yang terpilih. Dia memberikan taufik kepada orang yang 
dipilih-Nya dari kalangan hamba-hamba-Nya, lalu Dia menjadi
kannya sebagai orang-orang .yang bertakwa. Dia membuka mata 
hati siapa yang disukai-Nya, lalu membuat mereka hidup berzu
hud di dunia ini. Karena itu, mereka berusaha dengan sungguh
sungguh untuk meraih keridaan-Nya dan siap sedia untuk me
nyambut kehidupan yang kekal, menjauhi semua hal yang mem
buat-~ya murka, serta waspada terhadap siksa neraka. Mereka 
bersutlgg\lh-sungguh menaati-Nya dan menetapi zikir kepada-Nya 
di petang dan pagi hari serta pada saat perubahan tengah malam 
dan siang hari, akhirnya hati mereka bercahaya oleh kilauan nur. 

Aku memuji-Nya dengan pujian yang paling tinggi atas se
mua nikmat yang telah Dia limpahkan, dan aku memohon kepa
da-Nya tambahan kemurahan dan kemuliaan-Nya. Aku bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Mahaagung, Maha 
Esa, bergantung kepada-Nya segala sesuatu,. Mahaperkasa lagi 
Mahabijaksana. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah 
ham~a dan' utusan-Nya, pi.lihan-Nya, kekasih dan kesayangan-' ·. . 
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Nya, serta makhluk paling utama dan paling mulia dari orang
orang yang terdahulu dan kemudian. Semoga salawat dan salam 
dilimpahkan Allah kepadanya, juga kepada para nabi lain serta 
keluarganya masing-masing dan semua orang saleh. 

Amma ba'du: 
Allah Swt. telah berfirman: 
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Karena itu, ingatlah kalian kepada-Ku, niscaya Aku ingat 
(pula) kepada kalian. (Al"'.Baqarah: 152) 

· Dalam ayat lain Allah Swt. telah berfirman: 

-,_;J_;J•,,, 1t ..,,,, .. ~-,,,~ Jt-"' "'i,,, , ...... ,..., 
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Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar 
mereka menyembah-Ku. (Adz-Dzariyat: 56) 

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan paling 
utama bagi seorang hamba ialah bila ia berzikir kepada Rabb se
mesta alam dan disibukkan dengan zikir-zikir yang diriwayatkan 
dari Rasulullah Saw., penghulu para rasul. 

Para ulama telah menulis tentang amalan di siang hari, ma
lam hari, doa, dan zikir dalam kitab~kitab yang telah dikenal 
orang-orang arif. Tetapi sayang, penjal>arannya terlalu panjang 
karena sanad-sanad dan pengulangannya:, sehingga minat para 
penuntut ilmu terhadap kitab-kitab itu berkurang. Oleh karena 
itu, p~nulis bermaksud memberi kemudahan terhadap orang
orang yang berminat. Penulis berusaha, menyusun kitab ini de
ngan ringkas, yaitu dengan cara membuang sebagian sanad-sa
nadnya. Hal itu mengingat 1,citab ini sengaja ditulis untuk para 
·pemula yang tidak berminat mengetahui sanad-sanadnya l), bah
kan mungkin sebagian dari mereka tidak menyukainya. Selain 

1) Al-asaaniid, bentukj~l.lk dari isnaad, artinya penyampaian hadis menyang
kut jalur matan. (isi)nya. 
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itu, jttga mengingat tujuan utamanya, yaitu untuk memberi pe
ngetahuan tentang zikir-zikir, cara mengamalkanny1;1., dan menje
laskan tujuan..tujuannya bagi orang-orang yang memerlukan bim
bingan. 

· Insya AUah, sebagai ganti dari sanad-sanad tersebut penulis 
akan mengetengahkan hal yang lebih penting, yang pada umum
nya se,ring dilupakan, yaitu penjelasan mengenai predikat hadis, 
mulai dari yang sahih, hasan, dhaif, dan munkar.2 

Hal ini termasuk salah satu hal yang perlu diketahui oleh se
mua orang yang berkecimpung di dalam ilmu hadis, dari kalang
an mereka jarang sekali yang tidak mengetahuinya. Sudah sewa
jarnya apabila hal ini harus meridapat perhatian dan perlu dikua
sai oleh penuntut ilmu dari para huffazh yang ahli dan para 
imam yang cerdik lllgi dapat dipercaya. ' 

Selain itu,. insya AUah kami pun akan menggabungkan pem
bahasan yang menyangku( ilmu hadis, penelitian ilmu fiqih, kai-

2) Kata sahih pada asalnya menunjukkan pengertiansifat bagi tubuh, yakni se
hat. Kemudian kata ini digunakan untuk pengertian sifat bagi hadis. Hadis 
sahih terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Sahih lidzatihi (hadis yang sanad
nya berhubungan melalu{riwayat orang yang adil lagi dhabith dari yang sa
ma dengannya hingga akhir rentetannya, tanpa ada syadz/k:eganjilan dan 
'illaf/cela yang parah), dan sahih lighairihi (hadis yang riwayatnya di bawah 
sahlh lidzatihi dalam hal dhabith dan itqan-nya. Oleh karena itu;kedudukan 
hadisnya berpredikat sederajat dengan hasan. Tetapi · kedudukannya dapat 
naik dengan banyaknya jalur sanad hingga dapat mencapai predikat sahih). 

Hadis hasan pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu hasan lidzatihi dan 
hasan lighairihi. Hasan lidzatihi yaitu perawi-perawinya dikenal jujur dan 
terpercaya, tetapi dalam hafalan dan ketelitian masih di bawah perawi-pera
wi yang sahih; kedudukannya lebih tinggi daripada perawi yang bila sendiri
an berpredikat munkar. Hasan lighairihi yaitu hadis yang isnad-nya tidak 
terlepas dari seseorang yang belum dikenal dan belum dapat diteliti 'keah
liannya, tetapi belum dikategorikan sebagai pelupa dan banyak kealpaan da
lam periwayatannya; ia juga bukan termasuk orang yang tertuduh sebagai 
pendusta dalam hadis, dan tidak pernah tampak pula darinya penyebab lain 
berupa kefasikan, sedangkan hadisnya dikenal melalui riwayat yang semisal 
atau yang sepadan melalui jalur lain. 

Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memiliki sifat hadis sahik, tidak pu
la sifat hadis ha.san. Hadis dhaifmempunyai tingkatan sendiri yang berbeda
beda, bergantung kepada keparahan dan keringanan predikat dhaif para pe
rawinva. Di ant.11r,i i,mi,. h,.,1;,. nhnifi11lAh lt,--llo '7'""J,,.,.. 
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dah-kaidah penting_, riyadhah jiwa, dan etika-etika yang harus di
ketahui oleh para salikin. Semua itu kami ketengahkan dengan 
jelas dan gamblang agar mudah dimengerti, baik oleh orang 
awam maupun oleh orang yang mengerti. 

Kami petik sebuah hadis dari kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah r.a., bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

J J_ ,,_,,~ J / ,' ,,_,, "'-" {; a '\.''\.(.A~ ( {\? ./. { 'i\ ~ ~~ 
~J ~ i? JP.-'u-)ftJl i:,,,..'Jc.,=::tu,.-a~... lC:,-,,,, r - _.. 

. \~i':i,, ,,}1 '! (!Jt~ 
. .. .. ~~\{/1, .,J 

Barang siapa yang menyeru kepada jalan petunjuk, maka ia 
akan beroleh pahala yang sama dengan pahala orang-orang 
yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka baranf! 
sedikit pun. 

Kami bermaksud membantu ahli kebaikan dengan memudahkan 
jalan menuju ke arahnya dan mengisyaratkan serta menjelaskan 
cara menempuhnya. Pada permulaan kitab ini kami menyebutkan 
beberapa pasal penting yang sangat diperlukan oleh orang yang 
akan menelaah kitab ini. Untuk itu, apahila ada salah seorang sa
habat yang kurang dikenal di kalangan orang yang tidak men
dalami ilmu ini, maka kami sengaja mengingatkannya, dan kami 
katakan, "Kami telah meriwayatkannya melalui si Fulan yang 
berpredikat sahabat," agar kesahihannya tidak diragukan. 

Dalam kitab ini kami sengaja menyitir hadis yang terdapat di 
dalam kitab hadis yang terkenal, yaitu kitab pokok hadis yang 
berjumlah lima buah, seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, 
Sunan Abu Daud, Sunan Turmudzi, dan Sunan Nasai. Tetapi 
adakalanya kami pun mengetengahkan sedikit hadis-hadis yang 
terdapat pada kitab hadis lain yang cukup terkenal. 

Tidak sedikit pun kami menukil bagian-bagian dan sanad-sa
nad secara rinci kecuali pada beberapa tempat. Kami pun tidak 
menyebutkan hadis dhaif dari kitab-kitab pokok yang terkenal, 
kecuali sedikit dan disertai penjelasan ke-dhaif-annya. Pada 
umumnya kami hanya menyebutkan hadis yang sahih saja. Un
tuk itu, kami berharap semoga kitab ini dapat dijadikan sebagai 
kitab rujukan yang cukup handal. Selain itu, kami pun tidak me-
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nyebutkan hadis dalam sebuah bab kecuali bila hubungannya de
ngan masalah yang bersangkutan cukup jelas dan gamblang. 

Hanya kepada-Allah-lah kami memohon taufik, berserah diri, 
memohon pertolongan, bidayah, dan pemeliharaan. Kepada-Nya 
pula kami memohon agar dimudahkan untuk mencapai apa yang 
kami maksud (berupa perkara yang baik), diberi kekuatan untuk 
menetapi berbagai macam am.al yang terhormat, dan dihimpun 
bersama para kekasih di da:lam rumah kemuliaan-Nya (surga) 
yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. 

Hanya kepada Allah-lab kami berserah diri, dan Dia adalah 
sebaik-baik Penolong; tiada daya dan tiada kekuatan kecuali ber
kat pertolongan Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Se
gala sesuatu berjalan berkat kehendak Allah; .tiada kekuatan ke
.cuali dengan pertolongan Allah. Kami berserah diri kepada Allah, 
berpegang kepada-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, me
nyerahkan segala urusan kepada-Nya, dan menitipkan (menye
rahkan) agama,. diri, kedua orang tua, saudara-saudara, para ke
kasih, dan semua orang yang berbuat baik kepada kami serta se
mua kaum muslim. Kami serahkan pula kepada-Nya semua nik
mat yang Dia limpahkan kepada kami dan kepada mereka berupa 
perkara-perkara dunia dan akhirat. Sesungguhnya apabila meni
tipkan sesuatu kepada-Nya, niscaya Dia memeliharanya; Dia ada
lah sebaik-baik pemelihara. 
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IKHLAS DAN BERNM.T BAfK 
DALAM SEMUA AMAL YANG TAMPAK 
DAN YANG TERSEMBUNYI 

AI.lab Swt. telah berfirman: 

.. ,~~~":dfJ(· .\~~\\ f~J~\\·-,~~ ... ~ .... u:!,....... ~ . ,...,, ... !,9J1 j 

Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah 
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam men
jalankan agama dengan lurus. (Al-Bayyinah: 5) 

~~\ ~~~~!j~~~~~~~\Z.~~,j~~ 
Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat 
mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah 
yang dapat mencapainya. (Al-Ha,ij: 37) 

lbnu Abbas r.a. telah mengatakan bahwa makna ayat tersebut ia
lah, "Tetapi niatlah yang dapat mencapainya." 

I~am Al-Hafizh Abul Baqa ..:_; yang nama aslinya Khalid ib
nu Yusuf ibnu Sa'ad ibnul Hasan ibnul Mufarrij ibnu Bakkaar Al
Maqdisi An-Nablisi, juga dikenal dengan nama Ad-Dimasyqi.1) Ia 

1) Di dalam kitab Thabaqatul Huffazh karya Adz-Dzahabi disebutkan bahwa 
dia adalah Khalid ibnu Yusuf ibnu Sa'd ibnu Hasan ibnu Mufarrij Al-Imam 
Al-Mufid Al-Muhaddits Al-Hafizh Zainuddin Abul Baqa An-Nablisi, kemu
dian dikenal dengan sebutan Ad-Dimasyqi. Ia dilahirkan pada tahun 585 Hij
riah, dan mendengar hadis dari Al-Qasim ibnu Asakir, Muhammad ibnul 
Khushaib, dan Hambal Ar-Rashshafi serta yang lainnya. Riwayat darinya te
lah diambil oleh Imam Nawawi, Taqiyuddin Al-Qusyairi, Abu Abdullah Al
Mulqin, Al-Burhan Adz-Dzahabi, dan lain-lainnya. Ia wafat pada tahun 663 
Hijriah. 
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mengatakan bahwa Abul Y aman telah menceritakan kepadanyll 
dari Muhammad ibnu Abdul Baqi Al-Anshari, dari Abu Maham
mad Al-Hasan ibnu Ali Al-Jauhari, dari Abul Husain Muhammad 
ibnul Muzhaffar Al-Hafizh, dari Abu Bskar Muhammad ibnu Mu
hammad ibnu Sulaiman Al-Wasithi, dari Abu Na'im Ubaid ibnu 
Hisyam Al-Halabi, dari Ibnul Mubarak, dari Yahya ibnu Sa'id Al
Anshari, dari Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah 
ibnu Waqqash Al-Laitsi, dari Umar ibnul Khaththab r.a., bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

J ,!~~ :-:~< \/\;' ~ fkt,~(. ~\!!i\,~~~~;,\ e,;vJ!,~~,'6j)1A,..f "'~~~ ' ., .. ,,, ,.. ,., 
,,,,,,~,)JJ~,i ~~,,......... J", ........ 1.,1,~_;;.iJ"J,,.., ~,11 
U.l ~Cl ~0 ()'J , ~ °*" J.J,» c:1... • ..,IJj"'.JJ.., ~,. 
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J 4, ~ ~;'~ \i\ ~ ... ,, (. ~ ... f ~, \ ~,~,ii ·,-:,>J 0A ~,,, ~ ,., .. JY~ ... ;., .. 
Sesungguhnya amal-amal itu dinilai s~suai dengan niatnya 
masing-masing, dan sesungguhnya tiap-tiap orang hanya 
memperoleh apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya 
kepada AUah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Dan barang si~pa hijrahnya kepada perkara 
dunia, niscaya ia memperolehnya; atau kepada wanita, nisca
ya ia menikahinya. Hijrah seseorang itu ialah kepada apa 
yang diniatkan oleh hijmhnya. 

Hadis ini berpredikat sahih dan telah disepakati kesahihannya, 
telah disepakati pula kedudukannya yang besar lagi agung. Ia 
merupakan salah satu hadis yang menjadi poros perputaran ajar
an Islam. Para ulama Salaf dan para pengikutnya dari kalangan 
ulama Khalaf selalu menyukai hadis ini dipakai dalam pembuka
an penulisan kitab mereka, untuk mengingatkan para pembaca 
agar berniat dengan baik dan memperhatikan serta mementing
kannya. 

Kami telah meriwayatkan dari Imam Abu Sa'id Abdur Rah
man ibnu Mahdi: Barang siapa hendak menulis suatu kitab, hen
daklah ia memulainya dengan hadis ini. 

Imam Abu Sulaiman AlsKhithabi mengatakan, orang-orang 
terdahulu dari kalangan guru-guru-kami sangat menyukai bila 



8 Khasiat zikir clan ,doa 

hadis IMamal a'malu binniyyah mi didahulukan dalam segala se-
1uatu yang menyangkut perkara agama, mengingat hadls ini sa
ngat diperlukan dalam segala jenis urusan. 

Telah sampai.suatu riwayat kepada kami yang bersumber da
ri lbnu Abbas r.a., bahwa ia pemah mengatakan, "Sesungguhnya 
seseorang hanya dipelihara (oleh Allah) sesuai dengan kadar niat
nya." Sahabat lain mengatakan pula bahwa sesungguhnya ma
nusia itu hanya diberi sesuai dengan kadar niatnya masing-ma
sing. · . . . 

Kami telah meriwayatkan pula dari As-Sayyid2> AI-Jalil Abu 
Ali Al-Fudhail ibnu Iyadh, bahwa ia pemah mengatakan, "Me
ninggalkan amal karena manusia disebut riya (pamer), dan amal 
karena manusia disebut syirik, serta ikhlas ialah bila Allah me
nyelamatkan dirimu dari keduanya." 

Imam Al-Harits AI-Muhasibi telah mengatakart bahwa orang 
yang shadig (benar) ialah orang yang tidak mempedulikan sean
dainya semua penghormatan untuk dirinya diungkapkan oleh se
mua makhluk, demi memelihara kalbunya (keikhlasan niatnya); 
ia tidak suka menampakkan amal baiknya kepada orang lain, wa
laupun hanya sebesar semut kecil; tetapi ia tidak bend bila ada 
orang lain menyaksikan am.al buruknya. 

Hudzaifah Al-Mar'asy mengatakan bahwa ikhlas ialah hen
daknya seorang hamba seimbang dalam semua perbuatannya, 
baik lahir maupun batinnya. 

Kami meriwayatkan dari Imam Al-Ustadz Abul Qasim Al
Qusyairi yang mengatakan bahwa ikhlas ialah mengesakan Tu
han Yang Mahahak dengan mengikhlaskan niat dalam menaati
Nya. Ketaatan seseorang hendaknya dimaksudkan untuk mende
katkan diri kepada Allah Swt., bukah karena hal lain, seperti 
mencari muka · di mata makhluk, agar dipuji orang-orang, atau 
maksud lainnya. · 

As-Sayyid Al-Jalil Ab1,1 Muhammad, Sahl ibnu Abdullah At
Tausturi telah mengatakan bahwa orang-orang pandai telah me
neliti tentang makna ikhlas, temyata mereka tidak menemukan 

2) Dari lafaz sayyid ini dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan menyehut lafaz 
sizyyid untuk selain Allah Swt. Tetapi menurut pendapat yang lain, makruh 
bila lafaz Bllyyid dibarengi dengan al, hingga menjadi as-sayyid. 



.Khasiat zikir dan doa 9 

selain dari definisi berikut: Hendakn;ya gerak dan diam seseorang 
serta lahir dan batinn;ya hanya semata-mata karena Allah Swt. 
tanpa dicampuri dengan kehendak diri dan ·hawa nafsu serta ti- . 
dak pula karena duniawi. 

Kami telah meriwayatkan pula dari Al-Ustadz Abu Ali Ad
Daqqaq yang mengatakan bahwa ikhlas ialah memelihara diri da
ri perhatian makhluk, sedangkan ash-shidqu ialah membersihkan 
diri dari memperturutkan hawa nafsu. Orang yang ikhlas ialah 
orang yang tidak riya (pamer), dan orang yang shadiq ialah orang 
yang tidak mempunyai rasa 'uJub. 

Bersumber dari Dzun Nun Al-Mashri, dikatakan bahwa ada 
tiga. macam ciri ikhlas, yaitu: Pujian dan celaan dari kalangan 
awam (terhadap orang yang bersangkutan) seimbang, beramal 
tanpa pamrih, dan mengharapkan pahala akhirat dalam amal
nya. 

Kami telah meriwayatkan dari Al-Qusyairi, bahwa asfi-shidqu 
ialah keseimbangan antara lahir dan batin. 

Sahl At-Tusturi mengaj;akan, "Seorang hamba tid~ dapat 
meresapi sifat ash-shidq apabila bersikap diplomasi terhad{lp diri
nya sendiri atau terhadap orang lain." 

Pendapat-pendapat mereka dalam masalah ini tidak terhi
tung. Semua pendapat yang telah kami kamukakan di atas sudah 
cukup untuk dijadikan pegangan bagi orang yang mendapat tau
fik. 

Seseorang yang telah menerima sesuatu menyangkut keuta
maan beramal, dianjurkan untuk mengamalkannya sekalipun ha
nya sekali, agar ia dimasukkan ke dalam ahlinya. Sebaiknya ia 
jangan meninggalkannya secara mutlak, bahkan dianjurkan me
ngerjakannya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berlan~as
kan kepada sabda Nabi Saw. dalam sebuah hadis yang telah dise
pakati kesahihannya, yaitu: 

. ~:J:<:.~,,~\js~ ~~~~l 
Apabila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, maka 
kerjakanlah menurut kemampuan kalian. 
I 
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HUKUM MENGAMALKAN 
HADIS DHAIF 

Khaaiat zikir clan doa 

Ulama hadis, ulama fiqih, dan ulama lainnya mengatakan bahwa 
diperbolehkan ,-bahkan disunatkan-mengamalkan hadis dhaif 
untuk keutamaan beramal, hal yang mengandung targhib (an
juran) dan yang mengandung tarhib (peringatan), selama hadis 
tersebut tidak berpredikat maudhu,'.1> . 

Masalah hukum --seperti halal, haram, jual beli, nikah, dan 
talak serta lain-lainnya- tidak boleh diamalkan melainkan de
ngan hadis sahib atau hadis hasan2>, kecuali hadis yang me:. 
nyangkut masalah bersikap hati-hati dalam suatu hal dari masa
lah-masalah tersebut. Sebagai contohnya ialah: Apabila ada suatu 
hadis dhaif yang menyebutkan makruh melakukan sebagian tran
saksi jual beli atau makruh melakukan sebagian nikah, maka hal 
tersebut disunatkan untuk dihindari, tetapi tidak bersifat wajib. 

Kami sengaja mengetengahkan pasal ini karena di dalam ki
tab ini di.sebutkan hadis yang kami jelaskan sahih, hasan atau 
dhaif-nya, atau tidak kami beri keterangannya karena hadis ter
sebut membingungkan, atau karena hal lain. Untuk itu, kami ber
harap agar kaidah atau patokan ini terlebih dahulu tertanam da
lam benak pembaca kitab ini. 

1) Selagi tidak berpredikat maudhu'; yang dimaksud ialah bukan hadis yang 
parah ke-dhaif-annya. Untukitu, tidak boleh mengamalkan berita (hadis) se
seorang yang menyendiri dalam periwayatannya, sedangkan ia berpredikat 
kadzdzab (pendusta) lagi muttaham (tertuduh tidak baik). Untuk mengamal
kan hadis dhaif harus ada dua syarat, yaitu: Hendakny~ hadis yang dimak
sud mempunyai pokok yang membuktikan kebenarannya, seumpamanya 
makna yang dikandungnya itu termasuk ke dalam pengertian umum atau 
kaidah kulliyyah (general) dalil pokok; dan hendaknya ketika mengamalkan
nya tidak dianggap sebagai suatu ketetapan, melainkan sebagai tindakan ih
thiyat (hati-hati). 

2) Baik lidzatihi maupun lighairihi, ke-dhaif-an suatu hadis dapat diperkuat 
oleh hadis lain yang terpercaya diriwayatkan melalui berbagai jalur, hingga 
predikatnya menjadi hasan lighairihi dan dapat dijadikan hujah. 



IChaaiat zikir clan dos 11 

ZIKIR 

Berzlklr dan duduk di dalam halqah ahll zlklr 

Disunatkan berzikir, demikian pula duduk di dalam halqah ahli 
zikir. Banyak dalil yang menganjurkan melak.ukan hal ini, dan 
insya Allah ak.an kami sebutkan pada tempatnya. Dalam masalah 
ini hadis lbnu Umar r.a. n cukup dijadikan sebagai dalil. Ia me
ngatakan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

/ ~"J. ~ J, ;' '11..f. ;' ., ~ _. ~ \ • ~ "" \iifo: ~ 1\9 JS, /Ji ._\~ -. "-!. -~,<, ... ,,, .. v-~ ~ i ~"' , !J • ~ F-d ~ ... 
/.--41~\\!~ \{~~ ~~ ~Si,~ , ~~ •. l,1i,J,... ~-... _ ~ ~ ... ,.o,., 'r,., c.J" 1,,., t)_,...,J 

. ~ .~!~~~1u'.\(,J,Jf,~ ~~~~ ~.... r~~ ~ :-- ... ..... 

1) Penulis menisbatkan hadis 'ini -seperti yang terlihat- kepada sahabat lbnu 
Umar r.a., sedangkan ia tidak menyebutkan orang-orang yang mengetengah
kannya. Hadis ini berada pada kitab Musnad Imam Turmudzi, dan Imam 
Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman melalui sahabat Anas r.a., Imam 
Thabrani di dalam kitab Al-Kabir, mengetengahkannya melalui sahabat lbnu 
Abbas r.a. Imam Turmudzi mengetengalikannya melalui sahabat Abu Hurai
rah r.a. lbnu Abud Dunia, .Abu Ya'la, Imam Thabrani, Al-Bazzar, Imam Ha-: 
kim, dan Imam Baihaqi telah mengetengahkannya melalui hadis sahabat Jas 
bir r.a., sedangkan Al-Hafizh lbnu Hajar di dalam kitab Takhrijul Adzkar te
lah mengatakan, "Aku belum menemukannya," yakni ia tidak menemukan 
hadis ini melalui sahabat lbnu Umar r.a. dan tidak pula sebagiannya, baik di 
dalam kitab-kitab yang terkenal maupun di dalam kitab-kitab lainnya. Teta
pi penulis sendiri mengatakan bahwa hadis ini jalur-jalur dan syahidnya ha-
san, karena itu ia dinilai hasan oleh ~am Turmudzi. ' 
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"Apabila kalian melewati tamaTi-taman surga, maka beristira
hatlah kalian (padanya)." Mereka (para sahabat) bertanya, 
"Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-ta
man surga itu?" Beliau menjawab, "Halqah-halqah (majelis
majelis) zikir, karena sesungguhnya Allah Swt. mempunyai 
iringan para malaikat yang (ditugaskan) mencari hqlqah-hal
qah zikir. Apabila mereka mendatangi suatu halqah zikir, 
maka mereka mengerumuninya (bergabung dengan mereka)." 

Di dalani kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui 
Mu'awiyah r.a. yang menceritakan: 

fl ~..,, ,.,,, ~ 'J. 1'\~,: ,...-:~, '! ,1~\~'Y,:.""\' _... ~" "~" ('"' .... ,'/( 
\ I~ ~i.,g- ot ;---rr ~ J ,' .. ill~;.u tJY"'J 't.J""" 
G />, .... /r,..,,~_.,,..,,,(..,.,~ 1tJJ<-:-:·\~ .,/1.... ,l"'~f tJ Jv1•..-r\, .... 
.,,,._ ~~(,l"'O~Jil\V...\j~, ,.~t ~t,::, 1 ~ ~ 

l/1\ , ~,,(~,~~~ ~ \ iJ\i ,(.'~4..t~J"~~ • .,zJJ ~,, • ~ ,!), \'"' ,,,, 

~,..:1,r.{~,, ~b\~.§ ,,~!~~'G1~;{~--tj~ .,;~t.J"!ffl ,, ~ \'"- ;, ~ -,,, 
~ ilf.%1,~~t;l~~~\~ 

Rasulullah Saw. keluar menuju sebagian sahabatnya yang 
membentuk suatu halqah (zikir). Beliau bersabda, "Apakah 
yang menyebabkan kalian duduk-duduk membentuk halqah 
ini?" Mereka menjawab, "Kami duduk-duduk untuk berzikir 
kepada AUah dan memuji-Nya atas karunia-Nya yang telah 
menunjukkan kami kepada Islam dan menganugerahkannya 
kepada kami." Beliau bersabda, "Apakah hanya karena Allah, 
kalian melakukan duduk-duduk ini? Ingatlah, sesungguhnya 
aku tidak bermaksud untuk melancarkan suatu tuduhan ter
hadap kalian, melainkan telah datang kepadaku Malaikat 
Jibril, lalu ia memberitakan kepadaku bahwa Allah Swt. 
membanggakan kalian di kalangan para malaikat." 

' . 

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan pula suatu hadis mela
lui Abu Sa'id Al-Khudr-i dan Abu Hurairah r.a., bahwa keduanya 
pernah menghadiri suatu pertemuan dengan Rasulullah Saw., 
lalu beliau bersabda: 
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Tiada sekali-kali suatu kaum duduk-duduk untuk berzikir ke
pada Allah Swt. melainkan para malaikat mengerumuni me
reka, dan rahmat meliputi mereka serta ketenangan diturun
kan kepada mereka; dan Allah menyebut-nyebut mereka di ka
langan para malaikat yang dekat di sisi-Nya. 

Ziklr dengan hatl dan llsan 

Zikir itu adakalanya dilakukan dengan hati dan adakalanya de
ngan lisan, tetapi yang lebih utama bila dilakukan dengan hati 
dan lisan secara bersamaan. Jika hanya dilakukan dengan salah 
satunya, maka yang lebih utama ialah yang dilakukan dengan ha
ti. Sebaiknya zikir dengan lisan dan hati jangan ditinggalkan ha
nya karena khawatir disangka riya (pamer), bahkan seseorang di
anjurkan melakukan zikir dengan keduanya dan membulatkan 
niatnya hanya karena Allah Swt. Keterangan sebelumnya telah 
kami sebutkan, bahw:a Al-Fudhail pemah mengatakan, "Mening
galkan amal karena manusia disebut riya." Seandainya seseorang 
sengaja menarik perhatian orang-orang melalui sikapnya yang de
ngan meninggalkan zikir demi menghindari dugaan mereka yang 
batil terhadap dirinya, kami tidak menutup pintu-pintu kebaikan 
baginya. Tetapi pada waktu itu berarti ia menyia-nyiakan perkara 
agama yang penting. Sikap tersebut bukan merupakan jalan 
orang-orang yang arif. 

Di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebut
kan sebuah hadis melalui Siti Aisyah r.a. yang mengatakan: 

~ "·1~d~_{\ .. ~,,,, / ., ...... ,,;__.,~ !.,,,,,,~"'" • \ ,"J,,;.' . ~~u~ -., ~u i~J,o~ .. ,~ 
i" ,,,, ,,, . ,,;,~ .. ,,,,,, J' 

\\• t ~'lb . 
Bahwa ayat berikut, yaitu firman-Nya, "Dan janganlah kamu 
mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula 
merendahkannya, » (Al-Isra: 110) diturunkan berkenaan de
ngan masalah doa. 
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Semua bentuk ketaatan kare"a Allah dlsebut zlklr 

Keutamaan berzikir tidak terbatas pada masalah tasbih, tahlil, 
tahmid, takbir, dan yang sejenisnya, melainkan semua am.al ke
taatan yang diniatkan karena Allah Swt. disebut zikir pula. De
mikian menurut pendapat Sa'id ibnu Jubair r.a. dan para ulama 
lainnya. _ 

Atha mengatakan bahwa majelis-majelis zikir adalah majelis 
yang membahas masalah halal dan haram, yaitu yang menerang
kan tentang cara berjual beli, salat, puasa, talak, dan berhaji ser
ta masalah-masalah lain yang serupa. 

Krlterla ahll zlklr 

Allah Swt. berfirman: 

\ ~ ' ~ " . ,,,,. ,, ,,, ~'$~.Ii~., ,J~4i:; ,,, c~~·~,!f~ ~J ,~~\f>\J .,,.,,,, ;1.,,_,..-<:1,,, " ,,, ... ,,." "' 

,,.,--1'),-"'1-~~J;.rjf~~.J.1'~,~~~=;l.J~~ 
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, sampai 
dengan firman-Nya: laki-laki dan perempuan yang banyak 
menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka 
ampunan dan pahala yang besar. (Al-Ahzab: 35) 

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui 
sahabat Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah ber
sabda: 

<~,;J ,l,, ,, • ~ \ /4 ,,., ~,"t:'~-t.1 ",,-",,,. ,~,~ (")~,,.,",,I""'"' 
cJ -~:.U C)l,9 'l 4.U -JMIJU .. '-l,j.J '---' \ ,'9 , 0....9J- -~ 

, " .., . ii" ~-

. 6~111 ~'1, 
"Orang-orang yang mufarrid telah mendahului (keberhasilan
nya)." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang di
maksud dengan mufarridun itu?" Beliau menjawab, "Mereka 
ialah laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada 
Allah." 
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Penulis mengatakan bahwa lafaz mufarridun diriwayatkan pula 
dengan bacaan mufriduun, tetapi yang terkenal ialah pendapat 
yang dikatak.an oleh jumhur ulama, yaitu yang memakai tasydid, 
yakni mufarridun. 

Ayat di atas termasuk hal yang panting untuk diperhatikan 
oleh pemilik kitab ini. Para ulama berbeda pendapat dalam me
nafsirkannya; Imam Abul Hasan Al-Wahidi mengatak.an bahwa 
lbnu Abbas r.a. mengatak.an, "Yang dimaksud dengan ayat itu ia
lah mereka yang berzikir kepada Allah sesudah salat, di pagi dan 
petang hari, di tempat-tempat tidur, ketika bangun dari tidur, 
dan ketika meninggalkan rumahnya di pagi atau siang hari." 

Mujahid mengatakan bahwa lelaki dan perempuan masih be
lum termasuk ke dalam golongan orang yang banyak berzikir ke
pada Allah Swt., melainkan bila ia selalu berzikir kepada Allah 
Swt., baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. ' 

Atha mengatakan, "Barang siapa mengerjakan salat lima 
waktu dengan memenuhi semua haknya, berarti ia termasuk ke 
dalam orang-orang yang disebutkan di dalam firman-Nya: 

. ~ ~' ~ 

"o, ~~ft -~~c,..\11~~~\5:~''1~ 
Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah: 
(Al-Ahzab: 35) 

Demikian menurut basil nukilan Al-Wahidi. 
Di dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al

Khudri r.a. di.sebutkan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

~~-~:~ -~\-'~~~,uu~,~,s) 
.. ,, • ,, • ... , .... ~~,,~ ,~ &~~\ ~~11,i l ,:=¥ 

...;.;>:.,=:f/.AJ:_,;7 ~ • IJ!'.,,,... ,, ,, 
Apabila seorang lelaki membangunkan istrinya di tengah ma~ 
lam, lalu masing-masing melakukan salat atau ia melakukan 
salat dua rakaat dengan berjamaah, maka keduanya dicatat 
sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada 
Allah. 

Hadis ini berpredikat masyhur, diketengahkan oleh Imam Abu 
Daud, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan 
masing-masing. 



16 Khasiat zikir dan doa 

Syekh Imam Abu Amr ibnush Shalah pernah ditanya menge
nai batasan yang dapat menjadikan seseorang termasuk ke dalam 
golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada 
Allah. Ia me~~awab, "Apabila seseorang melestarikan zikir-zikir 
yang ma'tsur2 lagi kukuh di pagi hari dan petang hari dalam 
waktu qan keatlaan yang berbeda-beda di siang dan malam hari
nya -hal terse but disebutkan di dalam kitab · amal zikir siang 
dan malam hari-, maka ia terma~uk ke dalam golongan laki-laki 
dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah." 

Hukum zikir bagi orang yang berhadas 

Para ulama bersepakat untuk memperbolehkan zikir dengan hati 
dan lisan bagi orang yang berhadas, berjinabah, wanita haid dan 
nifas. Ketentuan ini berlaku dalam zikir yang berupa tasbih, tah
mid, tahlil, takbir, membaca salawat untuk Rasul Saw., doa, dan 
lain sebagainya. Tetapi membaca Al~Qur'an diharamkan bagi 
orang yang berjinabah, wanita yang haid dan nifas, baik yang di
bacanya itu sedikit ataupun banyak; membaca sebagian ayat pun 
diharamkan. Tetapi mereka diperbolehkan membaca Al-Qur'an 
dalam hati, sebagaimana diperbolehkan pula melihat mush-haf 
seraya membacanya dalam hati. 

Teman-teman kami mengatakan bahwa orang yang mempu
nyai jinabah dan wanita yang sedang haid -ketika keduanya ter
timpa musibah- diperbolehkan mengucapkan kalimat: 

Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah 
kami kembali .. (Al-Baqarah: 156) 

2) Zikir yang ma'tsur ialah zikir yang dinukil oleh pen-tasyri', yakni Nabi Saw. 
Apabila ada yang bertentangan, maka yang lebih diprioritaskan ialah yang 
paling sah sanadnya. Demikian,pula zikir yang bersumber dari para sahabat, 
sesungguhnya kedudukan zikir dari, sahabat-sama dengan yang datang dari 
Nabi Saw., seperti zikir tawaf. 
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Ketika hendak menaiki kendaraan diperbolehkan, mengucapkan 
doa yang tersebut di dalam firman-Nya berikut ini: 

.... ~ ..... ,,, 'J (1-.; :..1~'f,~~ r...-,,,<, l/J,,:,,,, .1
1
,.,,. "J 

,r '-EV •v .. ~~~ • '>_j~ '-,~iS'Jl~-~ .... ~ V' .. ,,. u--: 
Mahasuci Aflah Yang telah menundukkan semua ini bagi ka
mi, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. 3> 
(Az-Zukhruf: 13) 

Boleh pula mengucapkan doa berikut: 

'/ ~ ,,, qj I,,, ./ ' ,, • ,,. f. ~ ./ \J/"Jjj • _... ' ~ '"''I , Ii:::' ...... r.,,,,,, .. ~. I oi" ~:- ,,. • "}4!1,:--.. 11:-:; ..... 
• ..) l.:J '--J w\111' ~- I 11 >-,t) '-' _j fl: d t I>- '-=' l..:...J ~ _) -;,, . ,,._.,,,, ,,, . .. , ,,. . 

'M\O~ 

W ahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan ke
baikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. 

· (Al-Baqarah: 201) 

Tetapi semua itu dengan syarat "hendaknya ia tidak berniat 
membaca Al-Qur'an, melainkan hanya sekadar berdoa dan berzi-
kir". · ,. 

M:ereka pun mengucapkan kalimat, "Dengan nama Allah dan 
segala puji bagi Allah," jika mei-eka tidak berniat membaca Al
Qur'an, baik dengan niat zikir ataupun niat lainnya. Mereka ti
dak berdosa kecuali jika sengaja berniat membaca Al-Qur'an. 

Mereka diperbolehkan membaca ayat yang tilawah-nya telah 
di-mansukh, seperti firman berikut: 

. ,~..,.,) ~a~\l,i,"iJ,--~1" ~ .. 'J , .. ~ .. 

Laki-l~~dan perempuan tua apabila keduanya melakukan zi
na, maka rajamlah keduanya oleh kfLlian. 

3) Doa t.ersebut dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, yaitu: 

~ ,J.f-v-l' .1.~.14~~.lt't-.'.) ..... \t~\-; w ,.,, I ' ,., ~__. ".J 

Dan sesungguhnya luuni akan ltembali ltepada Jlsbb luuni. (Az-Zukhruf:14) 
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Apabila seseorang yang berjinabah atau haid mengucapkan kali
mat berikut kepada seseorang: 

llt ,,, J / ~ ,,,,,~ . ' 
, .. ,# .. ~'~ ft''~"" -~.,, " 

Ambillah Al-Kitab itu dengan sungguh-sungguh. (Maryam: 
12) 

Atau mengatakan kalimat berikut: 

masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. (Al-Hijr: 
46) 

Atau kalimat-kalimat lain yang bersesuaian dengan ayat-ayat Al
Qur'an, hukumnya tidak haram bila mereka tidak berniat mem
baca Al-Qur'an. 

Apabila tidak menemukan air, hendaklah mereka melakukan 
tayamum, lalu diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Jika sesudah 
itu ia berhadas, tidak diharamkan lagi baginya membaca Al-Qur
'an, masalahnya sama dengan orang yang mandi jinabah, lalu 
berhadas lagi. 

Tidak berbeda dengan tayamum yang dilakukan karena tidak 
ada air di tempat tinggal atau dalam perjalanan, maka ia boleh 
membaca Al-Qur'an sesudah melakukan tayamum, sekalipun se
sudah tayamum ia berhadas. 

Sebagian dari teman-teman kami mengatakan, "Jika orang 
yang bersangkutan berada di tempat tinggalnya, ia boleh salat de
ngan tayamumnya itu, boleh pula membaca Al-Qur'an dalam sa
latnya, tetapi tidak boleh membaca Al-Qur'an di luar salat. Menu
rut pendapat yang sahih, boleh melakukan bacaan di luar salat 
sesudah tayamum -seperti yang telah kami kemukakan sebelum
nya- karena tayamum itu berkedudukan sebagai mandi jinabah. 

Seandainya orang yang mempunyai jinabah bertayamum, ke
mudian ia melihat air, maka ia harus menggunakan air itu dan 
diharamkan baginya membaca Al-Qur'an dan hal-hal lain yang di
haramkan bagi orang yang berjinabah sebelum ia mandi jinabah 
dengan air itu. Seandainya ia bertayamum, lalu salat dan memba-
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ca Al-Qur'an, kemudian ia hendak melakuian tayamum lagi kare
na hadas atau karena hendak melakukan salat fardu lainnya atau 
hal lainnya, maka tidak diharamkan baginya membaca Al-Qur'an. 

Demikian menurut mazhab yang sahib lagi terpilih, sekali
pun ada alasan dari sebagian teman-teman kami yang mengata
kan bahwa hal itu diharamkan, tetapi pendapat itu lemah. Jika 
orang yang berjinabah tidak menemukan air dan tidak pula debu, 
ia harus salat untuk menghormati waktu, tetapi haram baginya 
membaca Al-Qur'an di luar salat, sebagaimana diharamkan bagi
nya membaca selain dari Al-Fatihah di dalam salat. 

Apakah haram membaca Al-Fatihah? Sebagai jawabannya 
ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling sahib, tidak ha
ram, bahkan wajib, mengingat salat tidak sah tanpa Al-Fatihah; 
sebagaimana salat diperbolehkan karena darurat, maka orang 
yang mempunyai jinabah diperbolehkan pula membaca Al-Qur'an. 
Sedangkan menurut pendapat yang kedua, haram, bahkan seba
gai penggantinya orang yang bersangkutan ~yaitu orang yang sa
ma sekali belum dapat membaca Al-Qur'an- diharuskan meng
ucapkan zikir-zikir. Demikianlah pembahasan mengenai cabang
cabang masalah ini yang kami anggap perlu untuk dikemukakan 
dalam pasal ini, mengingat berkaitan erat dengan apa yang telah 
kami sebutkan. Bagi yang ingin memperdalam masalah tersebut 
dapat merujuk kepada kitab-kitab fiqih yang mengandung 
keterangan lengkap mengenai masalah ini. 

Adab berzikir 

Orang yang melakukan zikir dianjurkan dalam keadaan paling 
sempurna. Jika ia sambil duduk di suatu tempat, hendaklah 
menghadapkan dirinya ke arah kiblat, dan duduk dengan sikap 
yang penuh rasa khusyuk, merendahkan diri, tenang, anggun, dan 
menundukkan kepala. Jikalau ia melakukan zikir bukan dengan 
cara tersebut, diperbolehkan; dan tidak makruh bila hal tersebut 
dilakukannya karena uzur; tetapi jika tanpa uzur, berarti ia me
ninggalkan hal yang paling af dal. Dalil yang menyatakan tidak 
makruh ialah firman Allah Swt.: 

J"' \ \ ,, /. ,: ,, _,. .,,. . I\ _,; ,, / • ~ J ~~":/ \.{\( I "fl~ .. i~\_., -~~~~~\~i)i:,} ~ ,. ' .. ~ 't"' ~ ~ ,,, ,,, ~ ~ ,,,,, ,,, .. ,,, 
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,,,,,, "--!-' l\,::'.:_~,~.,.JJ..:-\~/ .... """~\(;L .".-<",1, " (A°t1" 
-'~~~...9 ~ ~-' ~ AJJ IJ_j ~'-K.~ . '-t½-' JI 

\°il•l°i• l~~JI ~ ~-Q\';~j~1,,i1~i.~5Y~ 
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi 
orang-orang yang berakal, yaitu- orang-orang yang mengingat 
Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berba
ring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan 
bumi. (Ali Imran: 190-191) 

Di dalam kitab Shahihain disebutkan sebuah hadis melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan: 

~ •i;:t', .... ~. ,,~,,·~ '1~J 1' ~,i ,1 ........ ~1~"-'"'~\&::, 
~ ~"'-r;~ ~,---9.," 41l~., ~.Ju . 

,J,,, ,,1 ,, .... 

~--'"-'~' o!,J . ~'>fl~ 
Rasulullah Saw. pernah bersandar ke pangkuanku ketika aku 
sedang haid, lalu beliau membaca Al-Qur'an. (Riwayat lm'lm 
Bukhari dan Imam Muslim) 

Di dalam riwayat lain disebutkan: 

Sedangkan kepala beliau berada di pcingkuanku, ketika itu 
aku sedang haid. 

Siti Aisyah r.a. mengatakan: 

I 
Sesungguhnya aku membaca wirid Al-Qur'anku sambil berba
ring di atas tempat tidur. 
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Tempat yang terbaik untuk melakukan zlklr 

Tempat yang diguna.kan untuk berzikir hendaknya sepi4) dan ber
sih; sesungguhnya hal tersebut lebih utama d,a.lam menghormati 
zikir dan yang· dizikiri. Karena itu, melakukan zikir di dalam 
masjid-masjid dan tempat-tempat terhormat merupakan hal yang 
terpuji. 

Al-Imam Al-Jalil Abu Maisarah r.a. mengatakan, janganlah 
menyebut asma Allah kecuali di tempat yang baik. Mulut orang 
yang berzikir pun hendaknya bersih; apabila mulutnya berubah 
(yakni berbau tidak. enak), hendaklah menghilangkannya terlebih 
dahulu dengan bersiwak (menggosok gigi). Jika pada mulutnya 
terdapat najis, henda.klah dihilangkan terlebih dahulu dengan air. 
Seandainya seseorang mela.kukan zikir, sedangkan mulutnya na
jis dan tidak dicuci \terlebih dahulu, hukumnya makruh. Apabila 
ia membaca Al-Qur'an, sedangkan mulutnya najis, hukumnya 
ma.kruh. Sedangkan yang mengatakan haram ada dua pendapat 
di kalangan teman-teman kami, tetapi menurut pendapat yang 
paling sahih di antara keduanya ialah tida.k haram. 

Tidak boleh berziklr dalam kea~aan-keadaan tertentu 

Zikir merupa.kan hal yang dianjurkan dalam semua keadaan, ke
cuali dalam keadaan yang dikecualikan oleh Pen-tasyri'. Kami se
butkan sebagian darinya secara ringkas, sebagai isyarat untuk 
mengecualikan hal lain yang a.kan disebutkan dalam babnya ter
sendiri, di antaranya ialah makruh melakukan zikir ketika se
dang duduk menunaikan hajat (buang air besar atau buang air 
kecil), ketika sedang melakukan jimak (persetubuhan), ketika 
khotbah sedang dilakukan (bagi orang yang mendengar suara 
khathib), ketika sedang berdiri dalam salat (mengingat keadaan 
seperti ini menuntut orang yang bersangkutan sibuk dengan ba
caan Al-Qur'annya), dan ketika mengantuk. Tetapi tidak makruh 
melakukan zikir di jalan, demikian pula di dalam tempat mandi. 

4) Sepi dari hal-hal yang dapat mengganggu hati. 
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Haklkat zlklr 

Yang dimaksud dengan zikir ialah kehadiran hati, hal inilah yang 
hendaknya merupakan tuj~n utama bagi pelakunya; i!i h~rus 
berusaha keras untuk merea1isasikannya, memikirkan makna zi
kir yang dibacanya, dan memahami maknanya. Memikirkan mak
na zikir ketika sedang melakukannya merupakan hal yang dian
jurkan, sebagaimap.a dianjurkan pula ketika sedang membaca Al
Qur'an, mengingat keduanya mempunyai tujuan yang sama. Ka
rena itu, menurut pendapat~ang sahih dan terpilih, orang yang 
berzikir disunatkan memanj gkan ucapannya dalam mengucap
kan kalimat Laa Ilaaha Illall ah (Tidak ada Tuhan selain Allah). 
Dikatakan demikian karena di dalamnya terkandung kesempatan 
untuk memikirkan maknanya; pendapat ulama Salaf dan para 
imam dari kalangan ulama Khalaf mengenai masalah ini sudah 
terkenal. 

Mengkada zikir 

Orang yang terbiasa berzikir di waktu malam atau siang hari 
atau sesudah salat atau dalam keadaan tertentu, bila ia melewat
kannya, dianjurkan menggantinya dan mengerjakannya bila ada 
waktu senggang, jangan dilalaikan. Sesungguhnya bila seseorang 
terbiasa menetapinya, maka ia akan sulit meninggalkannya. Teta
pi bila ia gegabah dalam mengkadainya, maka ia amat mudah 
menyia-nyiakan waktunya. 

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis me
lalui Umar ibnul Khaththab r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

Barang siapa yang tertidur meninggalkan wirid bacaan Al
Qur'annya atau sebagian darinya, lalu ia membacanya di an
tara salat Subuh dan salat Lohor, maka dicatatkan baginya 
seakan-akan ia membacanya di malam hari. 
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Bila ad~ hambatan, orang yang berzlktr dtsunatkan meng
hentikan zlklrnya sementara waktu 

1) Bila ada orang yang mengucapkan saJam kepadanya, ia boleh 
menjawab salam tersebut, kemudian meJanjutkan kembali zi
kirnya. 

2) Jika ada seseorang yang bersin di hadapannya, ia boleh men
tasymit-nya (mengucapkan kalimat yarhamukaJlah), kemudi
an melanjutkan kembali zikirnya. 

3) Apabila ia mendengarkan khathib memulai khotbahnya, ia 
harus menghentikan zikirnya. 

4) Bila ia mendengar muadzdzin mengumandangkan azan, ia 
boleh menjawab kalimat-kalimat azan dan iqamah, kemudian 
melanjutkan kembali zikirnya. 

5) Apabila orang yang berzikir melihat perkara yang mungkar 
dilakukan di hadapannya, ia harus melenyapkannya; atau 
melihat perkara yang makruf, ia harus membimbingnya; atau 
ada orang yang meminta petunjuk, maka ia boleh memberi
nya petunjuk, kemudian kembali lagi-kepada zikirnya. 

6) Jika ia terserang oleh rasa kantuk atau sejenisnya dan hal
hal lain yang serupa. 

Zikir mesti terdengar oleh orang yang mengucapkannya 

Zikir-zikir yang disyariatkan di dalam salat dan lain-lainnya, baik 
yang wajib maupun yang sunat, tiada sesuatu pun di antaranya 
yang dihitung dan tidak pula dianggap kecuali bila orang yang 
bersangkutan mengucapkannya hingga dirinya mendengar apa 
yang diueapkannya, jika ia mempunyai pendengaran yang sehat 
dan tidak ada halangan (penyakit) baginya. 

Kitab-kitab yang menghimpun kalimat zikir 

Segolongan para imam telah menulis kitab-kitab yang berharga 
mengenai zikir siang dan malam hari. Mereka meriwayatkan apa 
yang mereka tuangkan dalam kitab itu berikut sanad-sanadnya 
yang berhubungan langsung dan mereka menerimanya dari bebe
rapa jalur periwayatan. Di antara kitab tersebut yang paling baik 
ialah 'Amalul Yaumi wal Lailah oleh Imam Abu Abdur Rahman 
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.An-Nasai, dan lebih baik lagi serta lebih berharga dan lebih ba
nyak faedahnya ialah kitab 'Amalul Yaumi wal Lailah oleh Imam 
Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ishaq As-Sinni. 

Aku sendiri telah mendengar- (mempelajari) semua yang ter
kandung di dalam kitab lbnu Sinni melalui guru kami Imam Al
Hafizh Abul Baqa, Khalid ibnu Yusuf ibnu Sa'd ibnul Hasan. Ia 
menceritakan bahwa telah menceritakan kepada kami Imam Alla
mah Abul Yaman, Zaid ibnul Hasan ibnu Zaid ibnul Hasan Al
Kindi pada tahun 602 Hijriah; ia mengatakan, telah menceritakan 
kepada kami Syekh Imam Abul Hasan, Sa'dul Khair ibnu Mu
hammad ibnu Sahl Al-Anshari; ia menceritakan bahwa telah men-

. ceritakan kepada kami Syekh Imam Abu Muhammad Abdur Rah
man ibnu Ahmad ibnul Hasan Ad-Duni; ia menceritakan bahwa 
telah menceritakan kepada kami Al-Qadhi, Abu Nashr, Ahmad ib
nul Husain ibnu Muhammad ibnul Kassar Ad-Dainuri; ia mence
ritakan bahwa telah menceritakan kepada kami Syekh Abu Ba
kar, Ahmad 'ibnu Muhammad ibnu Ishaq As-Sinni r.a. 

Kami menyebutkan sanad ini tiada lain karena kami akan 
menukil dari kitab lbnu Sinni dalam jumlah yang cukup banyak, 
maka kami sengaja mendahulukan Mnad kitab tersebut. Cara se
perti ini dinilai baik oleh para imam ahli hadis dan lain-lainnya. 
Kami mengkhususkan penuturan sanad ini, mengingat ia meru
pakan kitab yang paling lengkap dalam membahas masalah zikir. 
Se.lain itu, semua yang kami sebutkan di dalam kitab ini kami 
ambil dari riwayat-riwayat sahib yang kami terima melalui Sima
'ah secara berkesinambungan, tetapi ada beberapa hadis syadz 
yang jumlahnya tidak banyak. Di antaranya ialah yang kami nu
kil dari kutubul khamsah (lima kitab hadis) yang merupakan ki
tab induk hadis, yaitu kitab Shahihain oleh Imam Bukhari dan 
Imam Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmudzi, dan Sunan 
Nasai. 

Nukilan lainnya kami ambil dari kitab-kitab musnad dan ki
tab-kitab sunan, seperti kitab Muwaththa' oleh Imam Malik; kitab 
Musnad Imam Ahmad ibnu Hambal, Abu Awwanah; Surian Ibnu 
Majah, Imam Daruquthni, dan Imam Baihaqi serta kitab-kitab 
lainnya. Sebagaimana kami pun menukil daii kitab-kitab lainnya 
yang akan Anda ketahui sendiri nanti. 

Semua yang kami ketengahkan dalam kitab ini kami riwayat
kan dengan sanad-sanad yang sahib lagi bersambungan hingga 
sampai kepada penulisnya. ' 
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Semua yang kami sebutkan dalam kitab ini berupa hadis yang 
kami kaitkan dengan sumber rujukannya, yaitu ldtab-kitab yang 
terkenal dan selainnya, seperti yang telah kami sebutkan di atas. 
Selanjutnya bagi hadis yang terdapat di dalam kitab Shahihain 
atau dalam salah satunya, sengaja kami menpitkan dengan. ke
duanya untuk mencapai tujuan utama, yaitu ke-sahih-annya, 
mengingat semua hadis yang terkandung di dalam kedua kitab 
tersebut berpredikat sahib. Adapun mengenai hatlis yang kami 
nukil bukan dari keduanya, kami kaitkan kepada kitab-kitab su
nan dan yang sejenis dengannya disertai dengan penjelasan sahih 
dan hasan-nya, atau ke-ahaif-annya jika memang pada kebanyak
an tempat dinilai dhaif, terkadang pula ke-sahih-an, ke-hasan-an 
dan ke-dhaif-annya dilupakan. 

Kitab Sunan Abu Daud merupakan kitab yang paling banyak 
kami nukil. Kami telah meriwayatkan darinya, bahwa ia pernah 
mengatakan, "Aku menyebutkan di dalam kitabku ini (Sunan Abu 
Daud) predikat sahib, dan yang serupa dengannya serta yang 
mendekatinya. Bila ada hadis yang parah ke-dhaif-annya, maka 
kami menjelaskannya dengan terang; sedangkan hadis yang tidak 
kami jelaskan predikatnya, berarti hadis tersebut dapat dipakai; 
tetapi sebagian di antaranya lebih kuat daripada sebagian yang 
lain." Demikian menurut perkataan Imam Abu Daud. Hal ini jelas 
mengandung manfaat yang baik bagi orang yang memiliki kitab 
ini. Dengan demikian: berarti setiap hadis yang diriwayatkan oleh 
Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan-nya, berpredikat sahih 
atau hasan bila ia tidak menjelaskan predikatnya. Kedua jenis 
hadis tersebut dapat .dijadikan sebagai hujah dalam hukum, terle
bih lagi dalam Bab "Keutamaan Beramal". 

Untuk itu, apabila dalam kitab ini terdapat suatu hadis dari 
riwayat Imam Abu Daud, sedangkan predikat hadis tersebut ti
dak disebutkan, berarti Imam Abu Daud tidak men-dhaif-kannya. 

Dalam permulaan kitab ini kami sengaja membuat suatu bah 
tentang "keutamaan berzikir" secara mutlak, di dalamnya me
ngandung sedikit penjabaran mengenai hal itu sebagai pendahu
luan dari pembahasan yang berikutnya. Kemudian kami m_emulai 
inti pembahasan kitab dalam babnya masing-masing, dan insya 
Allah kami akhiri kitab ini dengan Bab "Istighfar", dengan harap
an semoga kita diakhiri oleh Allah dengan mendapat ampunan 
dari-Nya. Allah-lab Yang memberi taufik, hanya kepada-Nyalah 
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kami percaya, bertawakal dan berpegang, dan hanya kepada-Nya 
pula kami berserah diri dan bersandar. 

Kaltmat-kallmat ziklr yang tldak terikat oleh waktu dan ke
utamaannya 

Allah Swt. berfirrilan: 

J/11 ~ J ,, • .(,,, 
to,~~\ • .:p,;.u~.,u.J 

Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar (ke~ 
utamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain). (Al-Ankabut: 
45) 

"'<1') ,,,,,:;. ,,J) ,, / 
'°' tW' ·rJ_,5:,j\~_foj\j 

Karena itu, ingatlah kalian kepada-Ku, niscaya Aku ingat 
(pula) kepada kalian. (Al-Baqarah: 152) 

[! ~~':.""' ,,,,,,~,r-. .1.Z~i.~.,] ~ ~":".'.'J, ~ ~t~~~j 
• I,)~ y~e,;..,' ,, . ':7,,, ;, .. / ::, .... " 

,_ ' 
It\ • Ii.I" i • .. _. o t.aft 

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang 
banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di pe
rut ikan itu sampai hari berbangkit. (Ash-Shaffaat: 143-144) 

,,,..,,,-1,,,,,-._1,...\':!t ; ~ 4 /,,, ... /.J 
,.. ~ .~~\ • i)j~~.J"'t"-'~~\i) __ ,:>~ ·w:] 

Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-henti
nya. (Al-Anbiya: 20) 

Kalimat zikir yang ringan diucapkan tetapi berat dalam tlm
bangan 

Kami meriwayatkan di dalam dua kitab sahib karangan dua 
orang imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah, Muhammad ibnu Is-
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mail ibnu Ibrahim ibnul Mughirah Al-Bukhari, Al-Ju'fi sebagai 
maula mereka, dan Abul Husain, Muslim ibnul Haijaj ibnu Mus
lim Al-Qusyairi An-Naisaburi, berikut sanad keduanya melalui 
Abu Hurairah r.a. yang ·bernama asli Abdur Rahman ibnu 
Shakhr, menurut pendapat yang paling sahih di antara tiga puluh 
pendapat; dia adalah seorang sahabat yang paling banyak memi
liki hadis. Ia menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah ber
sabda: 

Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat di 
dalam timbangan amalnya, lagi disukai oleh Tuhan Yang 
Maha Pemurah, yaitu: "Mahasuci Allah dan dengan memuji 
kepada-Nya, Mahasuci Allah lagi Mahaagung." 

Hadis ini merupakan hadis terakhir di dalam kitab Shahih Bu
khari. 

Zlklr yang paling dlsukal Allah. 

Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Dzar r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda kepadanya: 

\ 1 ,,,. /" ,'A "- \ ,;,__ \ A ,,,,,_" ii' ~ .J. /." 

;1>''-.!C.~,.~J~ ~ ~~;:u~;tY6:f'~~ '1i~~' 
o ,,,,,, ,,,. li I :--, ,:.,,,_ 

-.. ~_;.uu"'':""' 
"Maukah aku ceritakan kepadamu_ tentang kalam (zikir) yang 
paling disukai oleh Allah Swt.? Sesungguhnya kalam yang 
paling disukai oleh Allah ialah, 'Mahasuci Allah dan dengan 
memuji kepada-Nya'." 
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Menurut riwayat lain disebutkan seperti berikut: 

,, ,,,, / ' ,, ' 
\ "1\i ! J~ t~}\ i~_,~t>~;ll,b~S! ! 

~~.c:' l, \ -:-,;:;:~! .. ' J~ .. f',~~~~t:.,:.,~ • 9 ~;.u (J • ,., • .,~ ,,,,, ,, / 

Rasulullah Saw. pernah ditanya, "Zikir apakah yang paling 
utama?" Beliau menjawab, "Zikir yang dipilihkan oleh Allah 
buat para malaikat-Nya atau hamba-hamba-Nya, yaitu: 'Ma
hasuci Allah dan dengan memuji kepada-Nya'.,. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Sa
murah ibnu Jundub r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

Ucapan yang paling disukai oleh Allah Swt. ada empat kali
mat, yaitu: Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada 
Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar. Tidak membahayakan
mu dengan yang mana pun di antaranya kamu memulainya. 

Ziklr yang memenuhl tlmbangan, langlt, dan buml 

Kami meriwayatkan di dalam Shahih Muslim melalui Abu Malik 
Al-Asy'ari r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

' . ,,~ , ,, .. ,,.,,, ~" .. , /.L,"!, .... {,<.· •, ,,,,, wJ:,,.,J"' ., ·1<0 ~),,tJ•J", 41).._; . ~q.)~ ,,,,,, ~ ') ... ,,. ..) 

,, • ,1.",- ... j(~.t\f.1~~-~:,_ Ll~li, l:~~ .,~.fJ!-'9- ..,. __ ~ '...J 7 /,, ':_j 

Bersuci merupakan sebagian aari iman. Ucapan, "Segala puji 
bagi Allah,,. memenuhi timbangan; dan ucapan, "Mahasuci 

,----AJlah-dan segala puji bagi Allah,., keduanya dapat memenuhi, 
atau kalimat tersebut dapat memenuhi semua yang ada di an
tara langit dan bumi. 
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Bahwa Nabi Saw. pernah keluar dari sisinya di suatu pagi 
ketika beliau salat Subuh, sedangkan ia berada di dalam tem
pat sujud (mushalla)nya. Kemudian Nabi Saw. kembali sete
lah menunaikan salat Duha, sedangkan ia masih duduk di 
tempat semula. Nabi Saw. bersabda, "Apakah engkau masih 
tetap duduk di tempat semula sejak aku meninggalkan eng
kau?" la menjawab, "Ya." Nabi Saw. bersabda, "Sesungguh
nya aku katakan sesudah peristiwamu ini empat buah kali
mat sebanyak tiga kali, seandainya ia ditimbang dengan apa 
yang telah engkau ucapkan sejak tadi, niscaya ia dapat meng
imbanginya, yaitu: 'Mahasuci Allah dan dengan memuji kepa
da-Nya sebanyak bilangan makhluk-Nya, keridaan Dzat-Nya, 
timbangan 'Arasy-Nya, dan sebanyak tinta kalimah-kalimah
Nya'." 

Menurut riwayat lain disebutkan seperti berikut: 

--: f/'" J ... ~(( <. ),,::~ ui ';..~~A!l\5~ 
.._.)~~c,11,~~-w ,,,,,.,, ,.. • . ,,,, ,,,. ,,,,,, . \ ,,, ' 

_.,,,,,\.t::-_,..,,,, "'1-:-i/ ... "!.. U"""l::::· .dl\ -~~.1~;.u "~ ,,,,, ,,,~ '--J,,.. 
Mahasuci Allah sebanyak bilangan makhluk-Nya, Mahasuci 
Allah seluas rida diri-Nya, Mahasuci Allah seberat timbangan 
'Arasy-Nya, dan Mahasuci Allah sebanyak tinta kalimah-ka
limah-Nya. 
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''Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang akan 
engkau ucapkan, yaitu: 'Mahasuci Allah sebanyak bilangan 
makhluk-Nya, Mahasuci Allah sebanyak bilangan makhluk
Nya, Mahasuci Allah sebanyak bilangan makhluk-Nya; Maha
suci Allah seluas rida diri-Nya, Mahasuci Allah seluas rida 
diri-Nya, Mahasuci Allah seluas rida diri-Nya; Mahasuci 
Allah seberat timbangan 'Arasy-nya, Mahasuci Allah seberat 
timbangan 'Arasy-Nya, Mahasuci Allah seberat timbangan 
'Arasy-Nya; Mahasuci Allah sebanyak tinta kalimah-kalimah
Nya, Mahasuci Allah sebanyak tinta kalimah-kalimah-Nya, 
Mahasuci Allah sebanyak tinta kalimah-kalimah-Nya'." 

Kalimat zikir yang lebih dicintai Allah darlpada semua 
yang tersinari matahari 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

)"',, ,Jl1..,. J~ ~hu' .(~, ~ j_:"'2"..,..~ I~~:.~, 1,,i--,,,~ 
~\4.Uj ,4.U\ I! 1 JC-' L~ ~;..u '"' . = '-'..99 w :1 

. j..~J\~. :f.~[itJ\ .-!,(j ,,, ... / ,,, . 
Sesungguhnya kuucapkan kalimah, "Mahasuci Allah, segala 
puji bagi-Nya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Ma
habesar," lebih aku sukai daripada semua yang disinari oleh 
matahari. 
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Kalimat zikir yang pahalanya sama dengan memerdekakan 
empat orang budak keturunan Nabl Ismail a.s. 

Kami meriwayatkan di dalam Shahih Bukhari dan Muslim mela
lui Abu Ayyub Al-Anshari r.a., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

,J./lj;,~irr ,¼~;~~f ~¾11~1~r~ "A\;~ 
r~;4_,....- ... .,1.,,.1-tiP ,: ......... ., .... 1,, ~ ,,,:;: i b_ ,,~ . ..-l~ 

~~J~i:.;.,.J(JO 4~'f~H~:~~cr;~_J 
. i' "t°'J~I .J".~J ~. ,,, ... L'v-... 

Barang siapa yang mengucapkan kalimah, "Tidak ada Tuhan 
selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala 
kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas se
gala sesuatu," sebanyak sepuluh kali, maka seakan-akan ia 
memerdekakan empat orang budak dari keturunan Nabi Is
mail. 

Kalimat zikir yang pahalanya sama dengan memerdekakan 
sepuluh orang budak serta diampunl darl keburukan dan 
dijadikan sebagai penangkal godaan setan 

Di dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim telah disebutkan 
pula sebuah hadis melalui Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah 
Saw. pernah bersabda: 
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saan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu," dalam sehari sebanyak seratus kali, maka baginya 
pahala yang sama dengan memerdekakan sepuluh orang bu
dak. Dan dicatatkan baginya seratus kebaikan, dihapus dari
nya seratus keburukan, serta kalimat tersebut baginya meru
pakan penangkal dari godaan setan sepanjang siang hari itu 
hingga petang harinya. Dan tiada seorang pun melakukan 
amal yang lebih baik dari apa yang dikerjakannya kecuali ha
nya seseorang yang melakukan amal lebih banyak darinya. 

Rasulullah Saw. pernah bei:sabda pula: 

JI"/\~ "f.i: ./,-,t/r ,,,,,,,,. ,,_,,,,,, ~,,,,,,,,,._!},Ji~""' Ou , .. , -, o",.14...!J\..t~w·•o L·~._u ~~- u,.•~ .. IV ,~"~..,~ ,,,. . • c.r 
,, / ,, ,,, ,,, : "-:"1 ~ '!,,,, 

, I ~j~ 1.:: .• n.=u~ 
.... "'· ,,,. ,!. 

Barang siapa mengucapkan, "Mahasuci Allah dan dengan me
muji kepada-Nya," dalam sehari sebanyak ser.atus kali, maka 
semua dosanya dihapuskan sekalipun banyaknya seperti buih 
laut. 

Kalimat zikir yang paling utama 

Di dalam kitab Imam Turmudzi dan Ibnu Majah kami meriwa
yatkan sebuah hadis melalui Jabir ibnu Abdullah r.a. yang men
ceritakan: 

Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Zikir 
yang paling utama ialah kalimat, "Tidak ada Tuhan selain 
Allah." (Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini ber
predikat hasan) 
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Perumpamaan orang yang berzlklr dan yang tldak berzlklr 

Di dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan sebuah hadis melalui 
Abu Musa Al-Asy'ari r.a.., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

~ .,··f,,; ~,;n"'~-;:~ JS~~ .... ~~ .fi ... ~: ~i-= ::~ ~ .. f, {~~ 
, ~ lj ':.r' r,r- , 0 ~ l (S" ;iJ '.J "'! .J . ""':, i> -}J ~ .... , ,; 

Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Rabbnya dan 
orang yang tidak berzikir mengingat-Nya sama dengan orang 
yang hidup dan orang yang mati. · 

Zikir untuk Allah dan untuk dlrl sendiri 

Di dalam kitab Shahih Muslim kami meriwayatkan sehuah hadis 
melalui sahabat Sa'd ibnu Abu Waqqash r.a. yang menceritakan: 

Seorang Badui datang menghadap Rasulullah Saw., lalu ber
kata, "Ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang akan kuucap
kan sebagai wirid." Beliau bersabda, "Ucapkanlah, 'Tidak ada 
Tuhan sela'in Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, Allah Ma
habesar dengan sebesar-besar-Nya, segala puji bagi Allah de
ngan sebanyak-banyaknya, Mahasuci Allah Rabb semesta 
alam, tiada. daya dan tiada kekuatan kecuali dengan perto
longan Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." Lelaki 
Badui itu berkata, "Semuanya itu untuk Rabbku, lalu . mana 
yang untuk diriku?" Nabi Saw. bersabda, "Ucapkanlah, 'Ya 
Allah, ampunilah daku, rahmatilah daku, berilah daku pe
tunjuk dan berilah daku rezeki'." 
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Membaca serlbu kali tasbih menghasilkan serlbu kebaikan 

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui 
Sa'd ibnu Abu Waqqash r.a. yang menceritakan: 

.,J J //.'J ,,,,,,,, 1~~: // c~~ ~:,,,,, 1 ,J"J,. ,., (:b 
~~ ·~ tc;.. 1 4.U 4.U ~.J~. ,------: .. r,-.. ,I. ,,, .. ,,, ,. 

.l.,, ,,,,,,~! ~ .. ~ p ~1Jt ;,1 q 1( ~~~( ""'Y~zj.--; .. ½'!1 ~~~ . ~'---- ~-":u-- .. ,. . ,,, .. u 
~ / ., "" 1:.(..e ?,1 /A\~ "'4 / --:~ /.f\" J "~c ""i,"f' A:_ "=:..J .,,) 9\J '~l::' ,. • ~ ..._=< 111~ 
, .. ,, ,,, . ... J ·- •/ .... 

1'"\.,( 2J"', ~ 1{.f ,, "1 ; .. ( / / J.1",~'t J ''1:' 
' --~ I_>- ~ ( - • I :>,,,,\..J2) ..., "ni_o._.e-\::J,.._ , .. ,,, . 

Ketika kami berada di hadapan Rasulullah Saw., beliau ber
sabda, "Apakah seseorang di antara kalian tidak mampu 
menghasilkan seribu kebaikan setiap harinya?" Maka ada se-

. seorang dari kalangan orang-orang yang duduk bersamanya 
bertanya, "Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan seribu 
kebaikan?" Nabi Saw. bersabda, "Hendaknya ia membaca se
ribu kali tasbih, maka dicatatkan baginya seribu kebaikan, 
atau dihapuskan darinya seribu kesalahan (dosa)." 

Imam Al-Hafizh Abu Abdullah Al-Humaidi mengatakan, demikian 
yang termaktub di dalam kitab Imam Muslim dalam semua riwa
yatnya, yaitu dengan lafaz au tuhaththu (atau dihapuskan). Se
dangkan menurut Al-Barqani, hadis ini diriwayatkan oleh Syu' -
bah Abu Uwanah dan Yahya Al-Qaththan melalui Musa. Imam 
Muslim meriwayatkan pula darinya, mereka mengatakan wa
tuhaththu (dan dihapuskan) tanpa memakai huruf alif. 

Tasbih, tahmld, tahlll, dan takblr merupakan sedekah 

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui 
Abu Dzar r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 
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'! - J,, q~ ~f ......... ~.,_,~," ..... ,_,,,:,, -fr~ i~J ~~~tl, ,., ... 
~~ '~¥~ ~"l"-' '~ ,,,~~ ;,'Z/~ 

~· ' . ~1~(~~;(19~~~ 
Pada tiap-tiap anggo~a (tubuh) seseorang di antara kalian di 
pagi harinya terdapa4 sedekah; setiap ucapan tasbih merupa
kan sedekah, setiap r,.capan tahmid merupakan sedekah, se
tiap. ucapan tahlil merupakan sedekah, setiap ucapan takbir 
merupakan sedekah, memerintahkan kepada perkara yang 
makruf merupakan sedekah, dan melarang perkara yang 
mungkar merupakan $edekah pula. Tetapi cukup untuk menu
tupi semua itu dua ra,kaat yang engkau lakukan dalam salat 
duha. 

As-sulamaa artinya anggota tubuh, bentuk jamaknya ialah 
sulaamiyaat. 

Kalimat zikir yang merupakan perbendaharaan dari surga 

Di dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan sebuah 
hadis melalui Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang mencerit~an: 

'1 J "J --_, .._: ,,r. '7 "!)("., '7,, ,,,,-).1 )/ A, ~\/4 "J/i:'1~ :-,"j.Q.9 ~ ~\Jy,J~-~~J.t{J\~l 
~J .. ~ / • A ""*- ~ ".J ,, 

/ ~ I ,i, "'1,'.J..L"'~/ / 1 .,,, ..:, , l,., °A '""h-.: 
• 4.l\u )\o_;J1'_j ~) 'u- ~'-'~ ,, .:., ,, 

Nabi Saw. pernah bersabda kepadaku, "Maukah aku tunjuk
kan kepadamu suatu perbendaharaan dari surgat' Aku men
jawab, "Tentu saja aku mau, wahai Rasulullah." Belia,y,'ber
sabda, "Ucapkanlah, Tidak ada daya dan tidak ada kekuata.n 
kecuali dengan pertolongan Allah'." 

Di dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Turmudzi kami meriwa
yatkan sebuah hadis melalui Sa'd ibnu Abu Waqqash r.a. yang 
menceri takan: 
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,,,_,. (/ .i.!f~~,~r:Jw ,.L~ ~,, ~,""-'-:-\--:-;.z 
~~ _,-:.J.- ~~~\I,~-' :,.?~~ .. 
r/ ,...,,,,.., .... ~, ~\/~~. ,..,<(~~ qJ ~\ ~,,-t ,.,. .~~~ ""1 
\,;,.> ..1.u._;.u (.) ~ :- • (.) • --' ~ r..r .,,, ... ~ 

<,~~,!.,, ."...i!·~(/,','/ 1, ~(/,."J."' (:"'1,Jloi,\--:::. 
U~ _j (~ )/ cJ ,L-.) ~A.)J () ~-' J I' (-7~ 

,,., ,,,,_,, ',, J ,, ' 

'/~~1--~ .. ~t.;..~~~s~4.U1-=~~!.i,, ,~'3X~5~4jJ\ .fi.J' ~'-'!- ~ ,, (.) . ~ ,.. ... ,, 
,~'J'\Z .. {t\~\~\~~ ~',; 1ia~~? ,§1',) 'C: .. ,, u-:; ,,,. ,, '.J ' ,,, c.r.-,;,, ,,, J ,,, c.;-;, . 1,,,. "' ,, -~ tt, ,,,,,-!..,1,.. /t ,,,,,.:-,,, 
~.,;i~: "°l,. }JIJ\9 , ~ J ~ ,-U ~ )t ~o ~ ~J ~~~.l 
Bahwa ia beserta Rasulullah Saw: masuk menemui seorang 
wanita, di hadapan wanita itu terdapat biji buah kurma atau 
batu kerikil yang dipakainya untuk menghitung tasbih. Maka 
beliau Saw. bersabda, "Maukah aku ceritakan kepadamu ten
tang sesuatu yang lebih mudah bagimu dari hal ini atau lebih 
utama?" Selanjutnya Nabi Saw. bersabda, "Mahasuci Allah 
sebanyak bilangan apa yang Dia ciptakan di langit, Mahasuci 
Allah sebanyak bilangan apa yang Dia ciptakan di bumi, 
Mahasuci Allah sebanyak bilangan apa yang ada di antara 
keduanya, Mahasuci Allah sebanyak bilangan yang Dia cip
takan. Dan (ucapan) Allah Mahabesar semisal dengannya, 
(ucapan) segala puji bagi Allah semisal dengannya, (ucapan) 
tidak ada Tuhan selain Allah semisal dengannya, dan 
(ucapan) tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali de
ngan pertolongan Allah semisal dengannya." 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. 5> 

5) Imam Abu Daud meriwayatkannya dalam hadis no. 1500 dalam pembahasan 
salat, Bab "Tasbih Memakai Batu ~erikil". Imam Turmudzi meriwayatkan
nya dalam hadis no. 3563 dalam peritbahasan doa, Bab "Don dnn Ta'awwudz 
Nabi Saw. dillam Setiap Usai Saint". Imam lbnu Hibban telah me1-iwayatkan 
pula dalam kitab Shahihnya no, 2~30. Semua itu bersumber dari hadis Amr 
ibnul Harits, dari SW'id ibnu A~u Hilal, dari Kudzaimah, dari Aisyah binti 
Sa'd--i.bnu Abu Waqqash, dari ayahnya, yaitu sahabat Sa'd ibnu Abu Waqqash 
r,a. 1'adahal tidak dikenal penisbatan Khuzaimah kepada Aisyah binti Sa'd, 
seperti yang dik,µtrkan oleh Al-Hafizh di dalam kitab Taqrib-nya. Sekalipun 
demikian, ia dinilai hasan oleh ¥118.Dl Turmudzi dan dinilai sahih oleh Imam 
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Memellhara takblr dan taqdls serta menghltungnya dengan 
1arl-Jemarl 

Di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Turmudzi kami me
riwayatkan pula dengan sanad yang hasan melalui Yusairah, se
orang sahabat wanita yang ikut berhijrah: 

__ // 

Hakim serta disetujui oleh Adz-Dzahabi. Barangkali penilaian hasan Imam 
Turmudzi terhadap Khuzaimah ialah melalui riwayat lain yang ada padanya 
dalam hadis no. 3549, yaitu dalam Bab "Doa-doa" melalui hadis Hasyim ibnu 
Sa'd Al-Kuti, dari Kinanah Maula Shafiyyah, dari Siti Shafiyyah yang telah 
menceritakan seperti berik.ut: 

Rasulullah Saw. masuk menemuiku, sedangkan di kadapanku terdapat em
pat ribu biji buah kurma yang kugunakan sebagai penghitung tasbihku. Be
liau bersabda, "Sesungguhnya engkau telah bertasbih dengan memakai ini. 
Maukah aku ajarkan kepadamu hal yang lebih banyak dari yang engkau la
kukan dalam tasbihmu?" Ia menjawab, "Tentu saja ma~/ ajarkanlah kepa
daku." Nabi Saw. bersabda, "Ucapkanlah, 'Mahasuci Allah sebanyak bilang
an makhluk-Nya,' hingga akhir had.is." 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat gharib, kami tidak 
mengenalnya dari hadis Shafiyyah kecuali melalui jalur ini dari hadis 
Hasyim ibnu Sa'id, tetapi sanadnya tidak dikenal. la mengatakan bahwa da
lam bab ini terdapat hadis lain melalui lbnu Abbas r.a. Kami mengatakan, 
telah terbukti adanya suatu hadis melalui lbnu Abbas, dari Juwairiyyah, te
tapi di dalamnya tidak disebutkan batu kerikil. 



38 Khasiat zikir dan doa 

Bahwa Nabi Saw. pernah memerintahkan kepada mereka 
(kaum wanita) agar mereka memelihara bacaan takbir, taqdis 
(subhaanallaah\ dan t'ahlil; dan hendaklah mereka menghi
tungnya dengan jari'jemari mereka, karena sesungguhnya jari 
jemari merekd akan ditanyai dan disuruh menjawab. 

Dalam kedua k.itab te'rsebut dan k.itab Sunan .Jmam Nasai kami 
meriwayatkan pula dengan sanad yang hasan melalui Abdullah 
ibnu Umar r.a. yang telah menceritakan: 

,,,,, J : .,,, / )' ~ ., ' i "') Cl,,,,. .. /./ "• / g.) :f.J\ ,.,,,,,~~./~~\\:"Aiu\o / ~\/ ~!lH~..9 l ... , ~ r-'J,., .. ;,s--r-., ~.J .. ~ 
? .. / / ;; / ,., / 

. - A.,"' ( l. +J ,,,,,, .. .,,.,.; 
Aku pernah melihat Rasulullah Saw. menghitung tasbih. Dan 
di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan tangan kanan
nya. 

Kalimat zikir dengan Jaminan masuk surga 

Di dalam kitab Sunan Abu Daud disebutkan sebuah hadis me
lalui Abu Sa'id Al-Khudri r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah ber
sabda: 

t~ ,: /) ,; ,f,, {l -,~tli ,' ~,; -1\, L!.,~ •,./ ~ /4\j ~~ (9"!""'~..., I ~J ~..)'\..I.II~ ,J l ,U,; ;, .. -_(.J_.. IJ 
~ I' .. , -l~J.i ,.,,,,,,,,,,tA,,J .,..,.j /,1,.,(~..9.~\ 

. . . \ oJ~J ~~_J i~J~~ 

Barang siapa yang mengucapkan, "Aku rela Allah sebagai 
Rabb(ku), Islam sebagai agama(ku), dan Nabi Saw. sebagai 
Rasul," niaka surga merupakan suatu kepastian baginya. 

Di dalam k.itab Imam Turmudzi kami meriwayatkan sebuah hadis 
melalui Abdullah ibnu Busr r.a., seorang sahabat: 

.,J,,- / .... ,., /, / ' ,;, ,,, f /,, ~. ·~c"'~ ,~ " .. f( ""~, :. ~\ .All I 1\ "J "\;' ~ 'flJ~"' ~ \ 
.......:;:.> _p.; ~ ~)lv.1 ~ N !r u.,.,, ~ .J ... c..> • :> u 
~~~,:,.,'1 ~J\B lA..-1~~.5' ~~ZJ~"~ 

,,, ~ ">- • ~ ' ,,, ,,, / 
.iJ~~,~~~~_J 
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Bahwa seorang lelaki mengatakan, "Wa~i Rasulullah, se
sungguhnya syariat-syariat Islam telah banyak atas diriku, 
maka beri tahukanlah kepadaku suatu amalan yang akan ku
pegang erat-erat." Nabi Saw. menjawab, "Hendaknya lisanmu 
masih tetap basah karena berzikir menyebut Allah Swt." 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. Lafaz 
atasy abbatsu artinya "ak.u jadikan sebagai pegangan dan amalan 
andalanku." 

Orang yang banyak berzlklr leblh utama darlpada orang 
yang berperang di jalan Allah 

Di dalam kitab Imam Turmudzi disebutkan sebuah hadis melalui 
Abu Sa'id Al-Khudri r.a.: / 

~o;~\~\ ~~~_;~'1~~,11~;~, 
,,, . ,,,., ,,,. ,, ' ' ~ 

,,,.~ \(:J~I~,\: -1\1~ ~ ~~(·,,,.,u,--::~\~l (."'~ 
All UJ..r"7...\J u, .,,, .. ,. r~~\A.),,, ,. .~ 
~ / ?,, ,~,, ~,,. ,, .,,:"'~",,. ,. !., , ,.,,,_, ,,,,,,, / :~ ' \~·,,,, 
~~ {SJ_~ .•Jo. 4,1) "'4:J.j,j I\J : ,.. < ,. 
_J-'; ... 7 V,,,.J_... '.J ~... ..,,, 

'!. "'~·"'~? ",,,, "'.1~"~ 1. ~ / ,,,, ;;,:~"' • ..-~,f .. ~~ ~ .. ,a.J~ "-A· ,,,, 1.,..).....0 -o~ ~ ·"' ~- ... ~ '.JI' ,,,,.,,,. ... -._;,_ .-_;, 

~:-"~_,.,.:,,,,\,..~,.\ ,..,,~J ~,-:~, \,..l~r:::',/ / . C:o/"'{b;::,~,,,,,,,,,,. 
~ • 4.-U :,o. ~ ., \A.J..,_ 11 a,~ 4 • 

,,, 1,,,/J_ ,,,,, u .. !,, .,.J " ,,,,, ... 

· Bahwa Rasulullah Saw. pemah ditanya, "Iba<i.ah apakah 
yang lebih utama derajat (pahala)nya di sisi Allah pada hari 
kiamat?" Nabi Saw. bersabda, "Orang-orang yang banyak ber
zikir kepada Allah.» Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, juga 
lebih utama dari orang yang berperang di jalan Allah Swt. ?" 
Nabi Saw. menjawab, "Seandainya ia memukulkan pe
da'ft;l!nya di dalam pasukan kaum kuffar dan kaum musyrik 
hingga .pedangnya patah dan berlumuran darah, niscaya 
orang-orang yang berzikir kepada Allah masih lebih utama 
darinya." G) 

6) Imam Turmudzi meriwayatkannya dalam Bab "Doa-doa", hadis no. 3373, bah 
no. 5. Imam Ahmad meriwayatkan pula dalam kitab Musnad-nya, juz 3, no. 
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"Maukah kuceritakan kep<ida kalian tentang amal perbuatan 
yang paling baik buat kalian, paling suci (berharga) di sisi 
kalian, dan paling banyak mengangkat derajat (pahala) ka
lian; dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas 
dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada perang 
menghadapi musuh kalian, lalu kalian memukul leher mereka 
dan mereka memukul leher kalian?" Mereka menjawab, 'Ten
tu saja karnu mau." Nabi Saw. bersabda, "Berzikir kepada 
Allah Swt." 

Imam Hakim -yakni Abu Abdullah- di dalam kitab Al-Mus
tadrak 'Alash-Shahihain-nya mengatakan bahwa sanad hadis ini 
berpredikat sahih. 

Kallmat zlklr yang merupakan tanaman di surga 

Di dalam kitab. Sunan Turmudzi kami meriwayatkan melalui 
Ibnu Mas'ud r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

75, melalui hadis Darraj Abus Samh, dari Abul Haitsam, dari Abu Sa'id AI
Khudri r.a. Hadis Darraj dari Abul Haitsam dhaif, karena itu Imam Turmu
dzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat gharib (aneh), sesungguhnya 
aku hanya mengetahuinya melalui hadis Darraj. 
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Aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim a.s. di malam ketika aku 
di~isra-kcm, lalu ia berkata, "Hai Muhammad, sampaikanlah 
salamku kepada umatmu, dan sampaikan pula kepada mere
ka bahwa surga itu wangi tanahnya lagi tawar airnya, tetapi 
masih kosong; sebagai tanamannya ialah ucapan, 'Mahasuci 
AUah, segala puji bagi-Ny,z, dar,, tidak ada Tuhan selain 
Allah, serta Allah Mahabesar'." ' 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. 

Di dalam kitab Sunan Turmudzi, kami meriwayatkan melalui 
· Jabir r.a., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

Barang siapa mengucapkan kalimat, "Mahasuci Allah dan de
ngan memuji kepada-Nya," niscaya ditanamkan baginya se
buah pohon kurma di dalam surga. 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. 

Kalimat zlklr yang dlplllhkan oleh Allah untuk para malal
kat-Nya 

Di dalam kitab Sunan Turmudzi, kami pun meriwayatkan me
lalui Abu Dzar r.a. yang menceritakan seperti berikut: 
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Aku bertanya, "W ahai Rasulullah, ucapan apakah yang pa
ling disukai oleh Allah Swt. ?" Beliau menjawab, "Ucapan 
yang telah dipilihkan oleh Allah Swt. untuk para malaikat
Nya, 'Mahasuci Rabbku dan dengan memuji kepada-Nya. Ma
hasuci Rabbku dan dengan memuji kepada-Nya'.,. 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan atau 
sahih. 

Setelah ini kami mulai memasuki pokok bahasan kitab ini. Pe
nyajiannya berdasarkan urutan kebiasaan sehari-hari. Untuk itu, 
kami memulainya dengan doa ketika bangun tidur sampai kepada 
doa hendak tidur malam. Selanjutnya kami sajikan pula doa bila 
terbangun di malam hari, sesudah itu tidur kembali. 

Doa ketlka bangun tldur 

Kami telah meriwayatkan dalam dua kitab Shahih dua imam pa
ra ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu 
Ibrahim ibnul Mughirah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim ib
nul Ha.ijaj ibnu Muslim Al-Qusyairi, melalui Abu Hurairah r.a., 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~,J ~~~/. ( ,-,J ,<, k~ t--1--:,\i '\ ~-~l,~1!,J. o ~ .>'U ~ j,,,_f-; ,..>-j~, .,.,,, ~ .. ,,, .. 

~l ~, t~ , '\fJ.% /?;~ ~Z(t'£ ..4..i4,, ,}1J l ~y .. J' ..., \ I ? -;; // .,.._, 7-. ,-
'? \~ t,.,::-, J i,rf / '! \ j\ t--( ;1 \{E:./ -t'. ~"" ".( "\ • I:. ~ "1:. (ji.:, ()~• ... _,~· All J_J k:10< I +-4,l 1\~( ~\.!I ,, ~ ,, ... ~ ... 

[~,, .<@h ~"'~r !tt,J-::-..J • :~1 ~",,... '?1~ t "'!J :44,~~f~,,,,,,, ._._~_..,...,,":...,,) "+-0 C~ .)\!I t0~,.__4..,~----_.,,,,, • ,, 'I" ,,,,, 

(..'a"~ ,,7;!t ,-: ,, ,: .,,,,,,,/.~f ,, ~~ :'~ • cJYi.......J I \, -~~\ ~)J ~ I 
/ .. _, ~ I / • ; 

Setan membuat ikatan sebanyak tiga kali pada tengkuk kepa
la seseorang di antara kalian bila ia tidur. Pada tiap ikatan 
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setan memukulnya seraya mengatakan, "Engkau akan menja
lani malam yang panjang, tidurlah ( dengan nyenyak)/" Apa
bila ia terbangun dan mengingat Allah Swt., maka terbukalah 
satu ikatannya. Bila ia berwudu, maka terbuka pula satu 
ikatan lagi; dan bila ia salat, maka terbukalah semua ikatan
nya, hingga di pagi harinya ia bersemangat dan penuh kese
garan; tetapi jika tidak demikian, maka di pagi harinya ia 
menjadi lesu dan malas. 

Lafaz hadis ini menurut riwayat Imam Bukhari, sedangkan me
nurut riwayat Imam Muslim hanya maknanya yang sama. Makna 
qafiyatur ra's ialah bagian belakang kepala atau tengkuk. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari mi:llalui 
Hudzaifah ibnul Yaman r.a. dan Abu Dzar r.a.; keduanya mence
ritakan hadis berikut: 

,,, 
,,-,,,. , .......... "'/ /J,,: '1' 

t ~\.io...t,(· 'f1 \lj\""J".":.""~~I 1,::._L1J"-' ..,..~~ 
......... ~~ ... ~_J ,,,.,......i.J,,,... i.J""'f""..,.. ~.Ji,) 

., .. 1, ~ J,,,/'IY .... ~,f ~~,,c ,,,,<,,,,. , ,,,,,, ..... \:!J~'&'rf, ~\ .,, 
.S.JJ 4U~I lQl.!I JaQ ,1 •+I .)_!.~ , ...:::,AA'J ~\,I .... ,,,.... .. o,. :.7.. ,,,,. ;, 

. -';!.~·u,~rbS~C:iZ1.(1,:";s _) ;' .. ~ . .. 
Apabila beristirahat di peraduannya, Rasulullah Saw. selalu 
mengucapkan doa, . "Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, 
aku hidup dan mati." Dan apabila beliau terbangun dari ti
durnya mengucapkan, "Segala puji bagi Allah Yang telah 
menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan hanya ke
pada-Nyalah (kami) dikembalikan." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnus Sinni dengan sanad 
yang sahih melalui Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi Saw. pernah 
bersabda: 
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Apabila seseorang di antara kalian terbangun, hendaklah me
ngatakan, "Segala puji bagi AUah Yang telah mengembalikan 
rohku kepadaku, memberikan kesehatan pad.a tubuhku, dan 
memperkenankan diriku untuk berzikir kepada-Nya." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab yang sama melalui Siti 
Aisyah r.a., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

Tiada seorang hamba pun yang mengucapkan doa berikut ke
tika Allah Swt. mengembalikan roh kepadanya, "Tidak ada 
Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya 
segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Mahakuasa 
_atas segala sesuatu," melainkan Allah Swt. mengampuni do
s,i-aosanya, sek'!Jipun banyaknya seperti buih di laut. 

Kami telah meriwayatkan di dalam kitab yang sama tnelalui Abu 
Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

Tiada seorang pun yang bangun dari tidumya lalu meng
ucapkan, "Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan ti
dur dan jaga. Segala puji bagi Allah Yang telah membangun
kan diriku dalam keadaan selamat dan sempurna. Aku ber
saksi bahwa A/,lah yang menghidupkan orang-orang yang ma
ti, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu," melainkan Allah 
Swt. berfirman, "Benarlah hamba-Ku." 
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Rasulullah Saw. apabila terbangun di malam hari bertakbir 
sebanyak seputuh kali dan bertahmid sebanyak sepuluh kali, 
lalu t !rdoa, "Mahasuci Allah dan dengan memuji kepada
Nya," sebanyak sepuluh kali, lalu berdoa pula, "Mahasuci Tu
han Yang Mahasuci," sebanyak sepuluh kali, dan beristighfar 
sebanyak sepuluh kali, serta bertahlil sebanyak sepuluh kali. 
Kemudian beliau mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia dan kesempitan 
di hari kiamat,,. sebanyak sepuluh kali. Setelah itu barulah 
beliau memulai salatnya. 

Lafaz habba artinya terbangun dari tidur. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dav.d melalui 
Siti Aisyah r.a.: 

1 ,,,,. ,,,,,. ,,, : ./ / ' -: ' .,,. ,,, 
J~,: ,"fE1 ~ ~ .. ,,,,.,(I~ "'F.'~"' ~.1-fi\ ~,,,,,,, it"'1 

i u.~ ~~ L..11 J~"== ~,, .. .u.i r o--""'_;'-' .. .. , \ . ,,, 
~. ~ :J"'," :'5j~J- :'~.,~ Jff1~r'-'.~!, •. ~~~, o,<J ~~,, ~~., . \ ,, ,, 

"'"""""" '!\.'/,,,.,_ . .'\':i ." ,!.t,,,,~, · 71 "· ~ ~!!\ -;,~,,,,. ,,,,,,. 
'-~ ~ J ..\..Ji..,1,1~~ •.J ~_J ~~.l.J '~ 

,,,,. .. ,, • ;, '-~ ;!. "' ,. ,,, '•"' . . 't~ .. ~~,<-~,~,,~:"' ju--:,': .. "'~ .. ";'A ... '---! ~'--41 ,, '!') -u~~-~ 

Bahwa Rasulullah Saw. apabila bangun dari tidurnya di ma
lam hari selalu mengucapkan doa, "Tidak · ad.a Tuhan selain 
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Engkau, Mahasuci Engkau, ya Allah; aku memohon ampun 
kepada-Mu karena dosa-dosaku dan aku memohon rahmat
Mu. Ya Allah, berilah daku tambahan ilmu dan janganlah 
Engkau jadikan ha,til:tu condong kepada kesesata.n sesudah 
Engkau memberi petunjuk kepadaku, dan karuniakanlah ke-. 
padaku rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau adalah 
Tuhan Yang Maha Pemberi." 
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DOA-DOA DAN ADAB-ADAB 
BERPAKAIAN 

Doa ketika memakal pakalan 
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Orang yang hendak. memak.ai pakaiannya disunatkan mengucap
kan Bismillaah, begitu pula dalam semua pekerjaan. 

Di dalam kitab lbnus Sinni disebutkan sebuah hadis melalui 
Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang nama aslinya ialah Sa'd ibnu Malik 
ibnu Sinan: 

Nabi Saw. apabila memakai pakaian - baik baju gamis, kain 
selendang, ataupun kain sorban, - terlebih dahulu menyebut 
nama Allah, lalu mengucapkan doa, "Ya Allah, sesungguhnya 
aku memohon kepada-Mu kebaikan baju ini dan kebaikan apa 
yang dibuatkan untuknya. Dan aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukannya dan keburukan yang dibuat untuknya." 

Di dalam kitab yang sama kami · meriwayatkan pula melalui Mu
'adz ibnu Anas r.a., bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

;,,, "l .,,,, .... "",, -~ 1 t'i J"'\~f" .... \~,,~a,,,, 6-:itJJ,~;;\..w.}'9.,jJl,Ul l .. ~~"!..,=l . ~ 
,,, .. ,,, -,,, ,, ,, ; ,, ' 1 ' ,,, ,, ,,,,., ,,,.,,,,,~_,1,. .. ,...-t'.,.. .. ~ .. ~,,,,~ u".,, "· ~ 

. Ul ~?.J:1:,S A.> '-lS ~ ~i_µ ~ ~ ,~ ,, 
;~ p 

Barang siapa yang memakai pakaian baru, lalu mengucap
kan, "Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan pakaian 
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ini kepadaku dan merezekikannya kepadaku.,-- tal1l!!' upaya 
dan tanpa kekuatan dariku, • niscaya Allah mengamj,uni se
mua dosanya yang terdahulu. 

Doa ketlka memakal pakalan baru 

Seseorang yang hendak. memak.ai pak.aian yang baru disunatkan 
mengucapkan basmalah, seperti yang telah dijelaskan dalam bah 
sebelumnya. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Sa'id Al
Khudri r.a. yang menceritak.an seperti berikut: 

,,, ,,, ~ ~I' ~ / J' : ~ ' ~f ,,, "' ,,, 
•, J_ (£:. .,.,,:. " ,.-:; .~\ ,~\"' ,. ,.... ~' '"...w\o S cl\:e:, 

4,cu~o Yy-½': -- .l,,, ~ ... ..- "Cr'f",,, ~ jll 
tl'/11~ J ""'1:~ ~ ~l,u ... , J-A lllJ..;~-{_ ,\' ... I:, {f.11 i':.'\ ~~ 
~\ ~\ I i _;.u~~ 9''J-)...J t .. :r...;; _,. 

'! ~' "'~d,,,. )1,,,...) ~~"' (_,,,.~ .. t"f.._-1~{.a, A.,,~~~.,.,,.,,(' 
~{,;,..u.l_r'J ,4.J~ ._,,~-'":.J::--~ ~_,-w 

;, J.1 / J ~ ~... " ~ 
.4.)~ ~..J_J'~ 

Rasulullah Saw. apabila memakai pakaian baru, terlebih da
hulu menyebut nama-Nya, baik kain sorban, baju gamis atau
kah kain selendang, kemudian mengucapkan doa berikut: "Ya 
Allah, bagi-Mu segala puji, Engkaulah Yang telah memberi 
pakaian ini kepadaku. Aku merriohon kepada-Mu kebaikannya 
dan kebaikan apa. yang dibu(Jtkan untuknya. Dan aku berlin
dung kepada-Mu dari ke)ahatannya dan dari kejahatan apa 
yang dibuatkan untuknya." 

Hadis ini berpredikat sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud Sulai
man ibnul Asy'ats As-Sijistani, Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu 
Saurah At-Turmudzi, dan Abu Abdur Rahman Ahmad ibnu Syu
'aib An-Nasai di dalam kitflb sunan mereka. Imam Turmudzi me
ngatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Sunan Tur
mudzi melalui Umar r.a. yang menceritak.an: 

J.J,,,.. ,.,, .... ,..,. ) l?_, 11! ,,,., J:.~ .,t:~-:A""""'d'il)\ ~,,,,,,__~\J"-' u..,~,;~ 
• ~ ~U"" , CJ~ rl,,,6M .J,,, .. (J-f",,, ~ ,, 



1'haaiat zikir clan doa· 49 

Aku pernak mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Barang 
siapa me~rtltai pakaian yang baru, lalu mengucapkan, 'Sega
la puji bagi,. Allah Yang telah memberikan kepadaku pakaian 
untuk menutupi 'auratku dan untuk menghiasi diri dalam hi
dupku, • kemudian ia menuju Ice tempat pakaian bekasnya, la
lu menyedekahkannya, maka hidup dan matinya ia berada di 
dalam pemeliharaan Allah, berada di dalam naungan-Nya 
dan berada di jalan-Nya." 

Rasulullah Saw. pernah mendapat hadiah sebuah pakaian 
khamishah berwarna hitam, lalu beliau bersabda, "Siapakah 
menurut kalian orang yang akan kami beri pakaian kha
mishah ini?" Kaum yang hadir diam. Beliau bersabda, "Pang
gillah Ummu Khalid ke hadapanku." Maka aku dipanggil 
menghadap kepada Nabi, lalu beliau memakaikan khamishah 
itu kepadaku dengan tangannya sendiri dan bersabda, "Pakai
lah hingga rusak dan semoga dapat penggantinya," sebanyak 
dua kali. 



50 Ihasiat zikir dan doa 

Kami meriwayatk.an hadis ini di dalam k.itab Imam lbnu Majah 
dan lbnu Sinni melalui lbnu Umar r.a.: 

Bahwa Nabi Saw. melihat Umar r.a. memakai pakaian, lalu 
beliau bertanya, "Apakah pakaian baru ataukah sudah per
nah dicuci?" Umar r.a. menjawab, Bukan, tetapi sudah per
nah dicuci." Nabi Saw. bersabda, "Pakailah pakaian yang ba
ru, dan hiduplah dengan terpuji, serta matilah sebagai se
orang syahid." 

Cara memakal pakalan dan sandal serta cara melepaskan
nya 

Dalam memakai pakaian, memakai terompah (sandal), memakai 
celana dan yang serupa dengannya, disunatkan memulainya de
ngan yang sebelah kanan. Bita ·yang dipakai adalah baju, maka 
memulainya dari lengan sebelah kanan; dan bila yang dipakainya 
adalah celana, maka memulainya dari kak.i sebelah kanan. Bila 
melepaskan keduanya, hendaknya,memulai dari yang sebelah ki
ri. Demikian pula ketika memakai celak mata, bersiwak, memo
tong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur 
rambut, bersalam dari salat, memasuki masjid, keluar dari kamar 
mandi, berwudu, mandi, makan, minum, berjabat tangan, meng
usap hajar aswad,.menerima sest.J.atu dari orang lairi dan membe
rikannya, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya. 

Di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebut
kan hadis berikut melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

,, / ' .... 6-:.,Ll,,·!;!111{! z .... j -:.""a~,"(..-:~,J"J 'S~ ,,, .... '1 .. ~,~-'-- ~ ~/ ~.) -
.... 

11 

• A1·'!.<~"" ,\ J~ "'t: ; 0 • ~~ ~-,; I d . . ~.J~V"-',~-,:-- ,,,,,, 
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Rasulullah Saw. dalam segala urusannya menyukai memulai 
dari sebelah kanan, yaitu dalam bersuci, menyisir rambut, 
dan memakai terompah. · 

Kami meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Sunan Abu 
Daud dan lain-lain dengan sanad yang sahih melalui Siti Aisyah 
r.a. yang inenceritakan seperti berikut: 

\ ,,1 /'I" ' v'1:"'., .~f!t '· "J~,~ .(, a.~\'k:~.:MJ"J "::L"' :~~ 
I. ,, .,, 'I_J ~~ , ...... J,, ... iSf",, .,, -"""' j ... ..,;:.;...) 

• ...-_(\~~<~~--c, <&<P /")f\. .. ;;~.,, 15 (J'",- o ~ ,,,, )J~ cS ~ ,,, ~ 

Rasulullah Saw. menggunakan tangan kanan untuk melaku
kan wudu (bersuci) dan makan, sedangkan tangan kiri beliau 
gunakan untuk membersihkan diri sehabis buang hajat dan 
mencuci kotoran (najis). · 

Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Bai
ha<Ji melalui Siti Hafshah r.a. yang menceritakan: 

,,, ' ,,,. ' I,..,_,~, ,I',, /'/I'?// ( ~ ~ ~/ C.tf!• \ ~ ~ ., \ "(\ ") /~., 
~~~~(Jl::=' ,_,_,,,, •" J..U~;,u ~_) i) 

.,, fu,. "' ~ ~,,,.( :,:-; ~~,,, l ub,,, L>\"'':.~ 
• ,,, Ji,~ ,,,. ~ •• . ~ .,, ;,, .. .;,J,,, ;,,~ 

Bahwa Rasulullah Saw. menggunakan tangan kanan untuk 
makan, minum, dan memakai pakaian; sedangkan tangan ki
ri beliau gunakan untuk selain hal terseout. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Hurairah r.a., 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

Apabila kalian berpakaian dan berwudu, maka mulailah de
ngan yang sebelah kanan kalian. 

Hadis ini berpredikat hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, 
Imam Turmudzi, Abu Abdullah -yaitu Muhammad ibnu Yazid
yang dikenal dengan sebutan Ibnu Majah, dan Abu Bakar, yakni 
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Ahmad ibnul Husain Al-Baihaqi. Masih banyak hadis lain yang 
menceritakan bah ini. 

Doa melepas pakaian untuk mandl atau akan tldur atau 
melakukan hal lainnya 

Kami meriwayatkan hadis ini di dalam kitab lbnu Sinni melalui 
sahabat Anas r.a., bahwa Rasulullah Saw: pernah bersabda: 

Penghalang antara pandangan jin dan aurat anak Adam ia
lah hendaknya seorang muslim berdoa, "Dengan menyebut as
ma Allah Yang tidak ada Tuhan selain Dia," bila akan mele
paskan pakaian. 
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DOA RELUAR DAN MASUK RUMAH 

Doa keluar rumah 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui Ummu Salamah r.a. 
yang bemama asli Hindun .. Ia menceritakan: 

,.,, ,,, ,,, : / )' ,,, /. ,,,,, 
~ tJli ~;, ,,,.. ;'( ,~, ,:'~".l ~" ~41 i ~ ~ ~"! ~, ~ \ ,~ ,,,,,, ... ~r:._..r "'"' r-:-'.J,,,.. err""~"' ,,,,\ 1 ~;;\ :,11 -~ !'( ~1:-i\ ~~'r1lf, ~, i~ . .-!. \~,,,~ A1, J ' ,, J <J-t' cJ ~ ::7"'" ~,,, '-,,- (S*' 4 :,J,,, 

. i4? ~,J,.;r_;cµ~r ~;c ~r\J\j,,~_; 
Bahwa Nabi Saw. apabila keluar d'lri rumahnya mengucap
kan doa berikut: "Dengan menyebut asma Allah aku bertawa
kal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung ke
pada-Mu agar aku jangan sesat atau disesatkan; agar jangan 
tergelincir atau dijatuhkan, agar jangan berbuat aniaya atau 
teraniaya, dan agar jangan terjerumus ke dalam kebodohan 
atau dijerumuskan ke dalam kebodohan." 

Hadis ini berpredikat sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, 
Imam Turmudzi, Imam Nasai, dan Imam lbnu Majah. Imam Tur
mudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat sahih. 

Menurut riwayat Imam Abu Daud disebutkan seperti berikut: 

agar jangan tersesat atau disesatkan, agar jangan tergelincir 
atau dijatuhkan. 
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Demikian pula seterusnya dengan memakai bentuk mufrad (tung
gal). 

Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Turmudzi 
disebutkan seperti beriku,t: "Kami berlindung kepada-Mu agar ja
ngan tergelincir," demikian pula lafaz seterusnya dengan mema
kai bentuk jamak, yaitu: "Kami berlindung kepada-Mu agar ja
ngan tersesat, jangan berbuat aniaya, dan terjerumus ke dalam 
kebodohan." 

Di dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan seperti beri
kut: 

Tidak sekali-kali Rasulullah Saw. keluar dari rumahku ke
cuali mengangkat pandangannya ke langit, lalu berdoa, "Ya 
Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu." 

Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Saw. apabila ke
luar dari rumahnya mengucapkan doa seperti yang disebutkan di 
atas. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis di dalam Sunan Abu Daud, 
Sunan Tlf,rmudzi, dan Sunan Nasai serta kitab-kitab sunan lain
nya melalui Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. 
pernah bersabda: 

,.... '-'11.c. ~T1 ~ ~\ ,, ., .. :r.~ ,.... .... ,..,~,,,."...-j\j:~ 
J ,f>l<.r~~.) L;u Mt,,,,,, ... ~r;__rJ,,~ '-"'.,, 

/4,, .. J~-".~~,,,, .J,. {,/f-"t.al .~ut,~,a~1~J~ 
L .. -J4'_19 " ~· "\!~ \ C) .. 'T;, " '..T' ~ .,.,,, .,.,,, ,.\~"--tt,~ , ... --:t:,, 

• 0~-d ,,. ~_J .. 
Barang siapa -ketika keluar dari rumahnya- mengucapkan 
doa, "Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada 
Allah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan perto
longan Allah." Maka dikatakan kepadanya, "Engkau menda
pat petunjuk, mendapat kecukupan, dan mendapat pemeliha 
raan," dan setan menjauh darinya. 
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Imam Tunnudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 

Imam Abu Daud di dalam riwayatnya menambahkan, "Maka 
berkatalah," yakni setan berkata kepada temannya, "Mana mung
kin engkau dapat mengganggu seorang Ielaki yang telah menda
pat petunjuk, kecukupan, dan pemeliharaan (dari Allah)." 

Kami meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Imam Ibnu 
Majah dan Ibnu Sinni melalui Abu Hurairah r.a. yang mencerita
kan: 

' ,,, ,, : / ' ,,, ,,,,,: "l~t 'l!·(J~:' ,,.-:,1,<ts,~~~~1t---:~ r,u,~, 
_;11 P7- LJ ~~'(!__rJ,,u r-'-'"' .. err'~ '-' 

ti' ti' \ J, tl'~A"'-1"_..d \ '\~ 1~1.~ 
•. ~~ .J110 t,'-'~.¥ ,Al)\~~1 ,,, ;.. ... ....,- ,.,. 

Bahwa Nabi S,aw. apabila keluar dari rumahnya mengucap
kan doa, "Dengan menyebut asma AJ.lah, berserah diri hanya 
kepada AJ.lah, dan tiada daya serta tiada kekuatan kecuali de
ngan pertolongan Allah. ,,1) 

Doa ketlka memasukl rumah 

Orang yang hendak memasuki rumah disunatkan mengucapkan 
basmalah, memperbanyak zikir kepada Allah, dan mengucapkan 
salam, baik di dalam rumah itu terdapat manusia maupun tidak, 
karena berlandaskan kepada fi.rman-Nya: 

,,! , ,.,~ ,,,,,,,.,·· ,, M ,' ,u,,J"I"',,,.,.,,, 
~\.1.2u\~:'" 11..Z"'"( .-,~~ u-~ ~J

1.l..,l! '.J .... ,,, ,,,~ .. / ,,, ,,, ,-, ... 
l""1J; ,, u..,.:Jt . . .. ,,, 

Maka apabila kalian memasuki (suatu rumah dari) rumah-ru
mah (ini) hendaklah kalian memberi salam kepada penghuni
nya, salam yang ditetapkan dari sisi AJ.lah yang ·diberi berkat 
lagi baik. (An-Nur: 61) 

1) Hadis diriwayatkan oleh lbnu Majah dalam kitab Sunan-nya dalam pemba
hasan doa, Bab "Doa yang Diucapkan Seseorang Bila Keluar dari Rumah
nya". lbnu Sinni meriwayaUum pula dalam kitab '.Amalul Yaumi wal Lailah, 
Bab "Doa Ketika Keluar dari Rumah". Sanad hadis ini dhaif. 
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Di dalam k.itab Su,uin Turmudzi disebutkan sebuah badis melalui 
Anas r.a. yang menceritakan: 

""' ., ""'J ,: ..,, ,,,, 1' ~,, ' " ,,, ~\\.:\'\.{._~.1~1~\ , .. \.," c~ r_,:- .&"it:".U)\ / ~. \c.) "1 ; ' /4lJ 
~;,r .,~ ... r-'-';--::- ,, - ~.J~ -

-~ l ~'l~~~Jk.c.,J"-1.' ~ .... u:- er~ .. ~ . .. r~ ,, 
Rasulullah Saw. pernah bersabda kepadaku, "Hai a,uikku, 
apabila kamu memasuki (rum.ah) keluargamu, maka ucap
kanlah salam, niscaya salam itu menjadi berkah atas dirimu 
· dan atas anggota keluarga rumah tanggamu." 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa predikat badis ini hasan dan 
sahih. 

Di dalam k.itab Su,uin Abu Daud disebutkan sebuah hadis 
melalui Abu Malik Al-Asy'ari r.a. yang bernama asli Al-Harits 
-menurut suatu pendapat adalah Ubaid, dan pendapat lain me
ngatakan Ka'b, sedangkan pendapat terakhir mengatakan Amr
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

Apabila seorang lelaki memasuki rumahnya, hendaknya ia 
mengucapkan doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ke
pada-Mu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat ke
luar. Dengan menyebut asma Allah kami masuk, dan dengan 
menyebut asma Allah pula kami keluar, dan hanya kepada 
Rabb kami bertawakal," kemudian hendaklah ia mengucap
kan salam kepada para penghuni (rumah)nya. 

Imam Abu Daud tidak menilai dhaifhadis ini.2) 

2) Predikat hadis ini hasan. 
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Ada tiga macam orang yang dijamin oleh Allah Swt., yaitu se
orang lelaki yang keluar untuk berperang di jalan Allah; ia · 
mendapat jaminan dari Allah Swt. hingga Allah mewafatkan
nya, lalu memasukkannya ke dalam surga, atau Allah me
ngembalikannya berikut dengan pahala yang diperolehnya 
dan ghanimah. Dan seorang lelaki yang berangkat ke masjid 
(untuk salat berjamaah); ia mendapat jaminan dari Allah 
Swt. hingga Allah mewafatkannya, lalu memasukkannya ke 
dalam surga, atau mengembalikannya dengan memperoleh 
pahala yang diraihnya dan ghanimah. Dan seorang lelaki 
yang memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam; ia 
mendapat jaminan dari Allah Swt. 

Predikat hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud de
ngan sanad yang hasan, dan yang lainnya pun meriwayatkannya. 
Makna dhaminun 'alallaahi ialah orang yang memperoleh jamin
an. Adh-dhaman artinya jaminan; sama dengan lafaz tamirun 
dan labinun yang artinya pemilik kurma dan pemilik susu. Mak
na dhaminun 'alallaahi ialah bahwa orang tersebut berada di 
dalam pemeliharaan Allah Swt. Alangkah berlimpahnya karunia 
ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami pahala tersebut. 
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Kami meriwayatk.an sebuah hadis melalui Jabir r.a. yang 
menceritakan: 

J ,, / ' ~ ~ 
.._....-:: «:½~~\j) ,.Jl~~~~~~,.{;~ 
~ • J. lt;f!,t,J1 ~ ,-;:~~ .'7 ~"' J ~J. ~ ~' '(~, ~ ~6. 5~ a • ...;.,, 1.::1~ "'-..,.,j.J,,.,,..s> -,,,f:J 
; ,, H ;;,, ... ,. J '! ""l 'A,,,,., ,.,/. \,. ,,r/..,, ._1,, ,,J~ ; ,, ,., 
~~\.;:; 4'.u ~~ r-Jo,.J I.)~ L ~~.,, ~ • .. «.,.~ 

G~~j6~ L·-:-: 4!P'. ~~ :~\t;;1f\c)ti '~ 
,. "(~.;i\"..-::''l~~i,\ --a,4._.1~:U.,H~ . ~ ~., ,,~ fV .. P z \,:, ,.,. ,.c.:, 

~Jr-.--o~ ,,, 
Aku pernah me_p,dengar Nabi Saw. bersabda, "Apabila seorang 
lelaki memasuki · rumahnya, lalu ia berzikir menyebut asma 
Allah Swt. ketika memasukiny(Z dan ketika hendak makan, 
maka setan berkata (kepada teman-temannya), Tidak ada 
tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kalian. • 
Apabila ia tnasuk (ke rumahnya) tanpa menyebut asma Allah 
ketika memasukinya, maka setan berkata (kepada teman-te
mannya), 'Kalian mendapat tempat untuk menginap. • Apabila 
ia tidak menyebut asma Allah ketika makan, maka setan ber
kata (kepada teman-temannya), 'Kalian mendapat tempat 
menginap dan makan malam'." (Riwayat Imam Muslim di da
lam kitab Shahih-nya) 

Bahwa R<isulullah Saw. apabila kembali ke rumahnya di 
siang hari mengucapkan doa · berikut, "Segala puji bagi -(tllah 
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Yang telah memberikan kecukupan dan tempat tinggal kepa
daku. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan 
dan minum. Segala puji bagi Aflah yang telah memberikan 
anugerah kepadak.u, aku memohon kepada-M1b_ lindungilah 
daku dari neraka. ~{Hadis ini berp~kat dhairJI) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Muwaththa' Imam Malik, 
bahwa telah sampai kepadanya suatu riwayat yang mengatakan 
bahwa apabila seseorang memasuki suatu rumah yang tidak ber
penghuni, ia disunatkan mengucapkan salam seperti berikut: 

. ~? j' \,~h ~ \ .)~' \,~~ ((~' ~j 
~ ,, ,, • ,,cs-_.J " r 

Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kami dan kepada 
hamba-hamba Allah yang saleh4>. 

Doa ketlka terbangun di malam hart lalu keluar rumah 

Apabila seseorang terbangun di malam hari lalu keluar dari ru
mah, disunatkan memandang ke langit seraya mengucapkan ayat 
yang berada di akhir surat Ali Imran, yaitu firman-Nya: 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, hingga 
akhir surat. (Ali Imran: 190-200) 

Di dalam kitab Shahihain ditetapkan bahwa Rasulullah Saw. me
lakukan hal tersebut, kecuali memandang ke arah langit, menu
rut Shahih Bukhari, tetapi di dalam Shahih Muslim tidak dise
butkan. 

Di dalam kitab Shahihain disebutkan sebuah hadis melalui 
· sahabat Ibnu Abbas r.a.: 

3) Akan tetapi, pads beberapa bagian dari had.is ini mempunyai syahid-syahid 
(bukti-bukti). 

4) Sanad hadis ini munqathi'. 
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Nabi Saw. apabila bangun dari tidurnya di malam hari mela
kukan salat taha)ud, beltau mengucapkan doa berikut: "Ya 
AUah, bagi-Mu segala puji, Engkau adalah Yang Memelihara 
langit dan bumi serta semua makhluk yang terdapat di da
lamnya. Bagi-Mu segala puji, bagi-Mu segala kekuasaan di 
langit dan di bumi serta semua makhluk yang ada padanya. 
Bagi-Mu segala puji, Engkau adalah cahaya langit dan bumi 
serta semua makhluk yang ada padanya. Bagi-Mu segala puji, 
Engkau .adalah Yang Mahahak, janji-Mu adalah hak (benar), 
bersua dengan-Mu adalatt hak, firman-Mu adalah hak, surga 
adalah hak, neraka adalah hak, Nabi Muhammad adalah 
hak, dan hari kiamat adalah hak. Ya Allah, hanya kepada 
Engkaulah aku berserah diri, kepada Engkaulah aku ber
iman, kepada Engkaulah aku bertawakal, kepada Engkaulah 
aku kembali, dan kepada Engkaulah aku mengadu serta ke
pada Engkaulah. aku memohon keputusan, maka ampunilah 
daku atas semua kesalahanku yang terdahulu dan yang ke
mudian, serta semua kesalahanku yang tersembunyi dan yang 
terlahirkan. Engkau ·adalah Yang mendahulukan dan Engkau 
pulalah Yang mengakhirkan, tiada Tuhan selain Engkau." 
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Salah seorang perawi menambahkan kalimat berikut: 

~ .!" :: ¼~ ... /4~r . ;.u-~ ll!,0 _jt~.,-~ _ · ~ 
Dan tidak ada daya serta tidak ada kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah. 
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DOA-DOA DAN HAL-HAL 
YANG DILARANG DILAKUKAN 
DI KAMAR KECIL (WC) 

Doa blla hendak memasukl tempat buang air 

Di dalam k.itab Shahihain disebutkan sebuah hadis melalui Anas 
r.a. bahwa Rasulullah Saw. bila hendak memasuk.i kamar kecil · 
mengucapkan doa berikut: 

. • L:. f.\ 1':t.~ 4l.:. !.-;lt~ ~~ 1~r~< \ ~;, ~Jl 
,,,. ,,, • ..7 ,, • f.T,, :;, :;;,- ~,, 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
gangguan setan laki-laki dan setan perempua.n. 

Lafaz al-khubtsu dapat dibaca al-khubutsu, tidak benar pendapat 
orang yang menolak bacaan al-khubtsu. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lainnya dengan lafaz se
perti berikut: 

Dengan menyebut asma Allah, ya Allah, aku berlindung kepa
da-Mu dari setan laki-laki dan setan perempua.n. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui Ali k.w. bahwa Nabi 
Saw. pernah bersabda: 
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Penutup antara pandangan mata jin dan aurat anak Adam 
bila ia memasuki kamar kecil ialah ucapan, "Dengan menye
but asma Allah." 

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, dan ia mengatakan 
bahwa sanad hadis ini tidak. kuat.1> Dalam pembuk.aan telah ka
mi sebutkan bahwa yang berhubungan dengan masalah keutama
an beramal dapat dipak.ai hadis dhaif sebagai landasannya. 2> 
· · Teman-teman kami mengatak.an, membaca doa di atas disu
natkan, tanpa memandang apak.ah tempat buang air berada di 
dalam bangunan atau di tengah padang sahara. Teman-teman ka
mi mengatak.an pula, pada awalnya disunatkannya mengucapkan 
Bismillaah, setelah itu mengucapkan doa berikut: 

,, ,.,., ,, . .,,, }"",,. ,, ,,,,_ J'-' .... 
. ':.r,(~\ .... ~\,,: ~.) ,, \~.1\ ~ ~it\ ,, ,, . ~ ,, . ~ ;, ~ ~~ 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. 

Kami meriwayatkan _melalui ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah 
$aw. apabila memasuki tempat buang air mengucapkan doa beri
kut: 

-~ .... ~.,. "1" -~~ ,, .. t, .... 1, ).,,.,,...,,,~\~ J¥i1 
, ~\ .... 1 ~I~\~~ ~i-:;..u J_J&, iJ ,,,, ,,, ,, .. ;., ,,, ;, ,, ';' .... > ~.... Al 

. _,, -::~, . lttJJ, 
~-.:~v-1 9 .. 

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kotoran, najis, yang 
menjijikkan, dan yang menyebabkan kejijikan, yaitu setan 
yang terkutuk. 

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sinni, dan diriwayatkan pula 
oleh Imam Thabrani di dalam Kitabud Du'a.3> 

1) Tetapi hadis ini mempunyai bukM-bukti lain yang semakna dengannya. 
· 2) Deng~ syarat dhaif-nya tidak ~eteJ:lallJIID., tidak bertentangan dengan hadis 

yang lebih sa.hih darinya, tidak diyak.ini ,keteta~ya, dan tidak mengan
dung perbuatan y,ang tidak berlandaskan kepada hukum syar'i yang pokok. 

3) Sanad hadis berpredikat dhaif, menurut.Al-Hafizh di dawn kitab Takhrijul 
Adzluu. Hadis diriwayatksn pula oleh lbnu Majah di dalam kitab Sunan-nya 
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Dllarang berzlkll dan berblcara di dalam kamar kecll 

Makrul>, berzikir dan berbicara ketika sedang kada hajat, baik di 
padang sahara ataupun di dalaln bangunan (kamar mandi/wc), 
yaitu semua zikir dan semua pembicaraan, kecuali pembicaraan 
yang bersifat darurat, hingga sebagian dari teman-teman kami 
ada yang mengatakan, "Apabila seseorang yang sedang buang air 
mengalami bersin, janganlah ia membaca hamdalah, dan tidak 
boleh men-tasymit orang yang bersin, tidak boleh menjawab sa
lam, tidak bblel\ menjawab azan, dan bila ada yang mengucapkan 
salam kepadanya berarti ia berlaku sembrono dan tidak berhak 
untuk dijawab." Berbicara dalam keadaan demikian hukumnya 
makruh tanzih, bukan haram. Jika ia bersin, lalu mengucapkan 
hamdalah di dalam hati tanpa menggerakkan lisannya, tidak dila
rang, dan hal yang sama diberlakukan pula ketika seseorang se
dang bersetubuh. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui lbnu Umar r.a. 
yang menceritakan seperti berikut: 

Seorang lelaki yang lewat di dekat Nabi Saw. yang saat itu 
sedang buang air kecil, lalu lelaki itu mengucapkan salam ke
padanya, maka beliau tidak menjawab salamnya itu. 

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahih
nya. 

dengan lafaz yang sama dalam Kitab Thaharah, Bab ~oa yang Diucapkan 
oleh Seseorang Bila Memasuki Kamar Kecil", melalui hadis Abu Umamah 
r.a., tetapi sanadnya dhaif pula. Al-Hafizh di dalam kitab Takhrijul Adzkar 
mengatakan, "Sungguh mengherankan sikap Syekh (Imam Nawawi), menga
pa ia bisa lalai lungga beralih kepada hadis lbnu Umar r.a., padahal hadis
nya dan hadis Abu Umamah sama kedudukannya, bahkan hadis Abu Uma
mah dalam salah satu kitab Sunan dinyatakan berkedtidukan ,lebih terkenal 
daripadanya." 
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Al-Muhajir ibnu Qunfudz r.a. menceritakan hadis berikut: 

, ~ . ,: ' ,,,, ,,. . 
4. ""1"" .. dC ...... ~ /~~.,_..,..J,,,?-- ~.., &,J- ~~~- ~" .-?."~ 
- o11'--, 1 t,I , uf l CJ ~ !J ~ ~~\ "' .. . . ,,,-.,,. ,,, ,. 

,-Wi.,,"' J" ~f\ J-'-,~_,~f, .... ~:{ t-:e-_....,,, '~....--:;.,,,'!,I"'( 
y-J.) 'J ~CJ:"" ~,,: 1.:1..., <:J,,..} ~ '..,,,-p ~.J (l"!.r.-

:,,, .,,. ,J/ ,, J ,. ' ·JJ~~, 1'\sJf~~-9J2J~a, 
Aku datang kepada Nabi Saw. ketika beliau sedang buang air 
kecil, lalu aku mengucapkan salam kepadanya, beliau tidak 
menjawab hingga selesai dari wudunya, kemudian beliau me
minta maaf kepadaku dan bersabda, "Sesungguhnya aku ti
dak suka bila menyebut asma AJ,lah Swt. melainkan dalam 
keadaan suci,,, atau beliau bersabda, "Berada dalam keadaan 
suci." 

Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam lbnu 
Majah dengan sanad-sanad yang sahih. 

Dllarang bersalam kepada orang yang sedang menunalkan 
kada hajat 

Teman-teman kami mengatakan, makruh mengucapkan salam ke
pada orang yang sedang menunaikan hajatnya. Jika seseorang 
mengucapkan salam kepadanya, ia tidak berhak untuk dijawab, 
hal ini berlandaskan kepada hadis lbnu Umar dan Al-Muhajir 
yang telah dinyatakan sebelumnya. 

Doa ketlka keluar darl kamar kecll 

Ketika keluar dari kamar kecil, hendaknya seseorang mengucap
kan doa berikut: 

"·((~ .... '.-:'~i "'"',":'~~\"l, ~ ti, iu(7'-
. ~"" '_ji,Jll ~ • ·.> (S'~ ~ l ~ 

(Aku memohon) ampunan-Mu, segala puji bagi Allah yang te
lah melenyapkan gangguan (penyakit) dariku dan telah mem
buatku sehat. 
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Menurut sebuah hadis sahib dalam kitab Sunan Abu Daud dan 
Sunci.n Turmudzi disebutkan seperti berikut: 

~\":'J. '~"-l,,,.,r~ _J /'_,., ... .,~/, 1, 1~ ~If\ 11J ... ~{ . ~:v~ou= r__,-'~i.llr,yr~ ~_;o~ 
Bahwa Rasulullah Saw. selalu mengucapkan, "(Aku memo
hon) ampunan-Mu." 

Sedangkan kelanjutan had.is diriwayatkan oleh Imam Nasai dan 
[mam Ibnu Majah. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu 
Umar r.a. yang menceritakan seperti berikut: 

. ,..-1\'4 ~ <'t-\'; I''~ I~\ ,i~ ~~If ~.1\~"J "-:'~ 
• u, t..JI~ ~ r-r J., r--' J,, 04 c;r,, ~ _) " 
J(\~~,.,/,(,,,, ts~~~~,-..... ~~,"~i,-:-,~ .ill~{:~~ 

• 0 .) ~~J' ~~~~" u,.,-.) ~,,, ,, ., 

J~J~l~lolt; 

Rasulullah Saw. apabila keluar dari kamar kecil mengucap
kan doa "berikut, "Segala puji bagi Allah yang telah menganu
gerahkan rasa lezat kepadaku, dan menetapkan kekuatan 
buat diriku, serta menolak penyakit (gangguan)nya dariku." 
(Riwayat Ibnu Sinni dan Imam Thabrani) 
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DOA-DOA MENGENAI 
AMALANWUDU 
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Doa blla hendak menuangkan air wudu atau menylramkan
nya 

Seseorang yang hendak berwudu disunatkan mengucapkan Bis
millaah (dengan menyebut asma Allah), seperti yang telah dijelas
kan -sebelumnya. 

Orang yang akan berwudu pada permulaannya disunatkan 
mengucapkan, "Bismilaahir Rahmaanir Rahiim" (Dengan menye
but asma Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang). Te
tapi seandainya ia mengucapkan Bismillaah saja sudah dianggap 
cukup. 

Teman-teman kami (maksudnya murid-murid Imam Nawawi) 
mengatakan, "Apabila seseorang .tidak membaca basmalah pada 
permulaan wudu, hendaknya ia membacanya pada pertengahan
nya. Jika ia tidak membacanya sampai wudunya selesai, berarti 
waktunya telah terlewat; ia tidak usah membacanya lagi, sedang
kan wudunya tetap sah, baik tidak membacanya itu dengan se
ngaja maupun lupa." Demikian menurut mazhab kami dan maz
hab jumhur ulama. 

Seh ubungan dengan masalah tasmiyah (basmalah) ini banyak 
hadis yang menerangkannya, tetapi semuanya berpredikat dhaif 
(lemah). Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan bahwa ia tidak 
mengetahui adanya suatu hadis yang tetap (kuat) mengenai mem
baca tasmiyah dalam berwudu. Di antara hadis tersebut ialah ha
dis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah r.a., bahwa Na
bi Saw. pernah bersabda: 
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'Pidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah 
padanya. (Riwayat Imam Abu Daud d.an lain-lainnya) 

Kami mengetengahkan hadis ini melalui riwayat Sa'id ibnu Zaid, 
Abu Sa'id, Siti Aisyah, Anas ibnu Malik, d.an Sahl ibnu Sa'ad r.a. 
Kami ketengahkan semuanya di dalam kitab Sunan Abu Daud 
dan lain-lainnya, dan semuanya dinilai dhaif oleh Imam Baihaqi 
dan lain-lainnya. l) 

Doa permulaan dan setelah selesal berwudu 

Sebagian dari kalangan teman-teman kami, yaitu Syekh Ahul 
Fath dan Nashr Al-Maqdisi Az-Zahid, mengatakan bahwa orang 
yang berwudu, dalam permul~n wudunya, sesudah membaca 
basmalah, disunatkan membaca doa berikut: 

JJ,,,,,,t;;J 1,,,, ,,'! .... , .... '(~17 _t_..1, ,,,,,, J~ ,~,u', .:'J?,~ 
O..\...,S-~i) ~ ~ t 4.1-:t..,r 1' O~_j iUI ,,, ,,, ~U 

• , ,. J, ~ J ........ 
• 4.....-J _, •• ,u.J 

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tiada 
sekutu bagi~Nya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad 
adalah hamba dan Rasul-Nya. 

Apa yang dikatakannya itu tidak menjadi masalah, hanya tidak 
mempunyai pokok pegangan dari segi sunnah, dan kami tidak 
mengetahui seorang pun dari kalangan teman-teman kami serta 
selain mereka yang mengatakan seperti itu. 

1) Al-Hafizh Al-Mundziri di dalain kitab targhib dan tarhib mengatakan, "Tidak 
diragukan lagi semua hadis yang menerangk.an masalah tasmiyah ini, sekali
pun tiada sesuatu pun di antaranya yang selamat dari cela, tetapi semuanya 
sating memperkuat berkat jalurnya yang banyak hingga menghasilkan ke
kuatan." Demikian pula Al-Iz ibnu Jama'ah, ia mengatakan bahwa hadis tas
miyah mempunyai jalur yang memperkuat kedudukannya. Jumhur ulama 
mengatakan bahwa tasmiyah disunatkan. Al-Hafiih. Al-Mundziri mengatakan 
bahwa Al-Hasan, Ishaq ibnu Rahawai, dan mazhab Zhahiri mengatakan wa
jib membaca tasmiyah ketika melakukan wudu. Hingga bila seseorang me
ninggalkannya dengan sengaja, maka ia h81'1111 mengulangi wudunya. Penda
pat ini merupakan riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad. 
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Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tiada 
'sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad 
adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah diriku 
termasuk orang.orang yang bertobat don jadikanlah diriku 
termasuk orang-orang yang membersihkan diri. Mahasuci 
Engkau, ya Allah, dan dengan memuji kepada-Mu, aku ber
saksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, aku memohon am
punan-Mu dan aku bertobat kepada-Mu. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui sahabat Umar ibnul 
Khaththab r.a. yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. 
pernah bersabda: 

,,, 

,i "L~~~!~!1\~JLl~~Z1~Lj£~;,~ 
0 ~..tr d,,.:,{J. :~ .t:l_;!,;_;~~,1:~t>tt~J:!j 
,,,. • • ...T. ,,, , _,-,~., 

"'\~Lg;;~,. {;,,,__1;' ~~\ 
• P.\...:.. ... V"'c,r-- .... ,,,. ,,, 

Barang siapa yang berwudu, lalu mengucapkan doa, "Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tiada seku
tu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Nya," maka dibukakan baginya semua 
pintu surga yang delapan, ia boleh memasukinya dari pintu 
mana pun yang disukainya. 

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahih
nya. Imam Turmudzi meriwayatkannya pula, hanya ia memberi 
tambahan padanya, yaitu: 
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Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang berto
bat dan jadikanlah diriku ternasuk orang-orang yang mem-
bersihkan diri. \ . \ 

\ . \ 
Telah diriwayatkan pula bacaan, "Mahasuci Engkau, ya Allah, 
dan dengan mem'4i kepada-Mu," hingga akhir hadis. Hadis ini di
riwayatkan oleh Imam Nasai di dalam kitab Af-Yaumu.wal Lai
lah, juga oleh yang lainnya dengan sanad yang dhaif.2

> 
Di dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni disebutkan sebuah ha

dis melalui sahabat Ibnu Umar r.a:, bahwa Nabi Saw. pemah ber
sabda: 

:,~U~.:J~~Ih\~OJ~D'~:j\ij~~~ 
~IJ"~TJ',,.'. ~.~~\ 't(~ ~,, ,,,,, !~(~1~,!G¼\ 
~ ~' ... o r.r.- ~.JJ . (,) -,~ 

,, ,, ' Ji, • (, ,'IP __.)'f 
~o.>i.:.....i • ~~yl 

Barang siapa berwudu, lalu mengucapkan doa berikut: "Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu 
bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah ham
ba dan Rasul-Nya," sebelum ia btrbicara, maka diarnpuni se
mua dosanya yang ada di antara au.a wuilu. (Sanad hadis ini 
dhaif) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad ibnu 
Hambal dan Sunan Ibnu Majah serta kitab lbnu Sinni melalui ri
wayat sahabat Anas r.a., bahwa Nabi Saw. pemah bersabda: 

2) Lahiriah perkataan penulis memberikan pengertian bahwa tambahan Sub
haanakallaahumma berada dalam hadis Uqbah, dari Umar, seperti sebelum
nya, padahal kenyataannya tidak demikian, bahkan ia merupakan hadis ter
sendiri melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan sanadnya berbeda dengan 
sanad hadis Uqbah dalam semua perawinya. Kami mengatakan, telah diper
selisihkan mengenai predikat marfu' dan mauquf matannya. Imam Nasai 
menguatkan ke-mauquf-annya, sedangkan yang lain menguatkan ke-marfu'
annya. Kesimpulannya, hadis ini mauquf lagi Sahih, tiada tempat bagi ra-yu 
di dalamnya, hal ini berarti mendudukkannya ke dalam predikat marfu'. 
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.. 0 ., .... .1(.:....,\ 
. .. ' ,, 
Barang siapa berwudu, lalu melaltukannya dengan baik dan 
mengucapkan. sef,anyak ti,ga kali doa berikut: "Aku bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan selaln Allah semata, tiada sekutu ba
gi,-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah 
hamba dan Rasul-Nya, maka dibukakan baginya semt.l.a pin
tu surga, ia boleh memasukinya dari pintu mana p'll.n yang ia 
kehendaki. (Sanad hadis ini berpredikat dhaif)3> 

Kami meriwayatkan pula pengulangan kalimah syahadat, "Bahwa 
tiada Tuhan selain Allah," sebanyak tiga kali di dalam kitab lbnu 
Sinni melalui riwayat sahabat Utsman ibnu Aff'an r.a. dengan sa-
nad yang dhaif. · 

Syekh Nashr Al-Maqdisi mengatak.an, hendaknya seseorang 
mengucapkan doa berikut di samping doa-doa tadi, yaitu: 

. 1:"'i4,~_;J:i~~~ ~( 
Ya AJ,lah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad 
dan keluarganya. 

Kemudian ditambahkan lafaz wasallim (dan dilimpahkan kesela
matan kepada mereka). 

Murid-murid kami mengatakan, hendaknya doa-doa ini di
ucapkan seraya me~hadap ke arah kiblat dan dilakukan lang
sung setelah oran~yang bersangkutan selesai berwudu. 

Doa-doa ketika l,llembasuh setiap anggota wudu, tidak satu 
pun yang berasal d:ariNabi Saw. Tetapi kalangan ahli fiqih me-

3) Hadis ini mempunyai makna yang sama dengan hadis sahabat Umar r.a. se
belumnya, yang diketengahkan oleh Imam Muslim, seisin kalimat yang me
ngatakan, "Sebanyak tiga kali." 
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ngatakan bahwa disunatkan membactnloa-doa ketika berwudu se
perti telah dilakukan oleh ulama Salaf. Mereka ada yang mengu
rangi dan menambahkan doa tersebut, tetapi dari semua penda
pat mereka disimpulkan bahwa membaca tasmiyah dianjurkan, 
kemudian membaca doa berikut: 

~ ' ,, 
. ~_;~ ~~iJ:~J-;J, ~ J =~ 

Segala puji bagi Allah Yang telah menjadikan air ini suci. 

Ketika berkumur hendaknya ia mengucapkan doa berikut: 

Ya Allah, berilah daku minum dari telaga nabi-Mu Muham
mad Saw. satu gelas yang sesudahnya aku tidak akan merasa 
kehausan lagi. 

Ketika ber-istinsyaq hendaknya ia mengucapkan doa berikut: 

Ya Allah, janganlah Engkau halangi dariku wewangian dari 
nikmat dan surga-Mu. 

Ketika hendak mencuci muka, hendaknya mengucapkan doa ini: 

,,,J ;~,,,~_,9,,; JJ-:,,,,,,,~ ,,,,/,, ", ~"'"'f J ... tt, 
. 0-*J .J~J Ofr_J~_))~~J~~ 

Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari wajah-wajah ada 
yang putih dan ada yang hitam (hari kiamat). 

Ketika membasuh kedua tangan, hendaknya mengucapkan doa 
berikut: 

. ZJ~.~. J.~"· ~ "!q~ ~hr."· ,, ,., ;;~ "- f ~ ~ ~b, ,,, "'> ,,, ,,,.~ ~ ;.. ,., ~ 
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Ya Allah, berikanlah kitab (ca.tatan amal) Ku melalui tangan 
kananku, ya Allah, janganla~ngkau berikan kitabku mela-
lui tangan kiriku. · 

Ketika hendak mengusap kepala, hendaknya mengucapkan doa 
berikut: 

&, "":'.~ t.:. :: "c ". ~ h"\ ;' 1 ;,, 1 ~ ';' ;' " " 1. " ., .... ~,it"', .... t!'~~~~ ·~\,;.,) ~ iS?._j<S~ ~~ ,,, ,,,. -,,, J..,,!L-,,, 
. ~-g,1 b.~/'" . .... ... ~ ,...,,.~ 

Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku atas neraka, dan 
naungilah daku di bawah naungan ~rasy-Mu di hari tiada 
naungan kecuali hanya naungan-Mu. 

Ketika hendak mengusap kedua telinga, hendaknya mengucapkan 
doa berikut: 

)(,.....,,,,,,(,,) ~ 1~"c,",:,,,, (";' /.".f ...- "· ,,....,,, ~~![ , ~ c.Jy , ,..$0 luy.., , fl, "'..U I -~ . :. 1 :._:- I I 
;, .... ,,,, .,.-,.,,__,,_,_..,,,, l,,,.,T,'~ 

Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang mau 
mendengar ucapan, lalu mengikuti ucapan yang paling baik. 

Ketika membasuh kedua kaki, hendaknya mengucapkan doa be
rikut: 

.... ,,,,,,,,,.,./,, ,,,.,,,,J'-"' 
. ~~IJ&-t/..U ... ~U-~I 

Ya Allah, mantapkanlah kedua telapak kakiku di atas sirat. 

Imam1Nasai dan temannya-yaitu Ibnu Sinni- meriwayatkan di 
dalam kitab ~alul Yaumi wal Lailah sebuah hadis dengan 
sanad yang sahih melalui sahabat Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang 
menceritakan seperti berikut: · 

~ t / ' ,: ' .J ,, ,,,,,,, 
JY,, ....-,. ,,,:_< "~,.... ~ -:? ~Jll 1--:.wl /4 "-'""~I c,. 1119 l ~ ·~~ ,--'J,,,,.. <,;,-,,,, ~.J .. 

,,,. > , " ,,,. ol., ( Jf") ,,a ,, 
'; f l /,, , .... ,,. ,,\,, .. ,,,,,... " ~ • ,,. "· • \!--'~if . ~ ~~ ..-c.~ 

~~"!_j 1<.S-J,J~~tt--'-' ,~.,~~ ,~,,~ ~....,,I_T" .. 

. J~,~ ,~~,-:,,,.t"""~ ":: ~,!.17 ...... ~ ,~ ~\,"' ;,,!.,l.2J ,:j_L~j . ~,.:U~-JJ..ty-ti~!-JJ ~-- --- ,, ,,,, -,,, ..... ,,,, 
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!J~~5~-(?~J 
Aku datang membawa air wudu buat Rasulullah Saw., lalu 
beliau berwudu, dan kudengar beliau mengucapkan doa beri
kut: "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, berilah daku keluas
an di dalam rumahku, dan berkahilah daku dalam rezekiku." 
Maka aku berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah mendengar
mu merigupapkan doa demikian dan demikian." Beliau ber
sabda, "#fika,h ada sesuatu yang tertinggal dalam doa tadi?" 

lbnu Sinni merangkum hadis ini ke dalam Bab "Doa yang Diucap
kan Sebelum Berwudu", sedangkan Imam Nasai memasukkannya 
ke dalam Bab "Doa yang Diucapkan Sesudah Berwudu"; keduanya 
cukup beralasan. · 
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DOA MANDI DAN TAYAMUM 

Doa ketlka mandl 

Orang yang mandi disunatkan mengucapkan semua doa yang te
lah kami sebutkan dalam Bab "Berwudu", yaitu membaca tasmi
yah dan lain-lainnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara 
orang yang mandi karena jinabah, haid, dart hal lainnya. Sebagi
an dari teman-teman kami mengatakan, jika orang yang bersang
kutan mempunyai jinabah atau haid, ia tidak l>oleh mengucapkan 
tasmiyah. Tetapi menurut pendapat termasyhur, membaca tasmi
yah disunatkan pula bagi orang yang berjinabah dan orang yang 
mandi haid, sama dengan selain keduanya, hanya keduanya tidak 
boleh berniat membacanya sebagai bacaan Al-Qur'an. 

Doa ketlka tayamum 

Orang yang hendak melakukan tayamum disunatkan mengucap
kan Bismillaah. Jika ia mempunyai jinabah atau haid, maka ke
tentuannya seperti yang kami terangkan bila ia mandi. Adapun 
membaca syahadat sesudahnya dan zikir-zikir yang telah disebut
kan dalam Bab "Wudu", serta doa yang diucapkan ketika meng
usap wajah dan kedua telapak tangan, kami tidak menemukan 
satu doa pun yang dikemukakan teman-teman kami dan selain 
mereka. Tetapi menurut pengertian lahiriahnya, hukum tayamum 
sama dengan hukum wudu, mengingat tayamum pun merupakan 
cara bersuci. 



76 Kh4siat zikir clan doa 

DOA-DOA DAN ADAB-ADAB 
YANG BERHUBUNG,AN 
DENGANMASJID 

Doa blla berangkat menuJu masJld 

Dal8.lll pembahasan terdahulu k8.llli t.elah menget.engahk.an doa 
yang dibaca bila hendak keluar dari rumah menuju ke tempat 
mana pun yang dimaksud. Apabila seseorang hendak keluar me
nuju ke masjid, ia disunatkan menggabungkan doa tersebut de
ngan doa yang ka.mi riwayatkan di dal8.lll kitab Shahih Muslim 
melalui hadis lbnu Abbas r.a. ketika ia menginap di rumah bibi
nya, Siti Maimunah r.a. Sahabat lbnu Abbas r.a. menceritakan 
hadis mengenai tahajud Nabi Saw., bahwa ketika muazin mengu
mandangkan azan salat Subuh, Nabi Saw. keluar dari rumahnya 
menuju tempat salat seraya mengucapkan doa berikut: 

,, ,,,,,., "4~,,,, f"~ ..,., ...... ,. ~,,, ,~,,! ..,_ ~~,,- r~:,F ~( 
~ ~ . 'J ''..J~ ~ ~ ~~ '!.J~ ~ :.J_c.)-'-':"' I 

; " ' r / ,,. 

. 7..>_~ r,l_J~~ ~ ~JI~\~ ,~.,_,. " ,.,,,,, "• J :-Zl" \~,,y 

..___,-;..Jl ~ .,,, I.J(" • J ,!.J_FS~-:,- • :, 1 '.JY 
"· f~ ~he\~"-! ,:,~~.~A~, \~"J. '1~' ~ -J-;;.,:\" \~",! " ({I ~ r r .'.J __,.:, ~ U"'"'.J ~ __,_, ,...:r /J.... • ~ , 1__J ~ "' 

\~,,) 
-!_)~ 

Ya Allah, jadikanlah di dalam kalbuku nur dan di dalam)i,
sanku nur. Jadikanlah di dalam pendengaranku nur, jadi
kanlah di dalam pandanganku nur, jadikanlah di belakangku 
nur dan di depanku nur. Jadikanlah di atasku nur dan di ba
wahku nur. Ya Allah, berilah aku nur. 

Di dalam kitab Ibnu Sinni disebutkan sebuah hadis melalui 
sahabat Bilal r.a. yang menceritakan: 

,,,, ; ...... ' / ' J ....::Llt! .. ,• ~-t\ ...-t\ ...- '-:' \J1 J ~ ... ~.w I 1--::iLUI 8 "J"' ~~ 
t , .,,...,_, c.:;,, ~ .r .... r-' _.,,,. .. r.,r-,, ,._,...., _J o 
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Rasulullah Saw. apabila keluar (dari rumahnya) untuk salat, 
beliau mengucapkan doa l>erikut: "Dengan menyebut asma 
Allah, aku l>eriman kepada Allah, aku l>ertawakal kepada 
Allah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan perto
longan Allah. Ya Allah, demi kebenaran orang-orang yang 
meminta kepada-Mu dan demi kebenaran keluarku sekarang 
ini, sesungguhnya aku keluar bukan karena jahat, bukan ka
rena sombong, bukan karena riya, bukan pula karena gengsi. 
Aku keluar karena mengharapkan keridaan-Mu dan menghin
dari kemurkaan-Mu. Aku memohon kepada-Mu, lindungilah 
daku dari neraka dan masukkanlah daku ke dalam surga.,. 

Hadis ini berpredikat dhaif, salah seorang perawinya adalah Al
Wazi' ibnu Nafi' Al-Uqaili; dia telah disepakati kelemahannya dan 
hadisnya dinilai munkar. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni dengan malt
na yang sama dari riwayat Athiyyah Al-Au.ti melalui Abu Sa'id Al
Kh.udri r.a., dari Rasulullah Saw. Tetapi Athiyyah pun dinilai 
dhaif. 1> 

1) Seperti yang dikatakan oleh penulis, ia menilai hadis ini dhaif, padahal ha
dis ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dalam Bab "Masjid dan Sa
lat Berjamaah". Imam Ahmad di dalam kitab Musnad-nya meriwayatkannya 
pula melalui hadis Fudhail ibnu Marzuq, dari Athiyyah ibnu Sa'd Al-Aufi, 
dari Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi sanadnya dhaif. Hadis dinilai hasan oleh Al
Hafizh dalam kitab Takhrijul Adzkar-nya, ia menisbatkan kepada Imam Ah
mad, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah di dalam Kitab "l'auhid" serta Abu 
Na'im Al-Ashbahani. Al-Hafizh mengatakan bahwa di dalam "Kitab Salat" 
oleh Abu Na'im disebutkan melalui Fudhail, dari Athiyyah yang mengatakan, 
telah menceritakan kepadaku, lalu ia menyebutkan hadis tersebut, hanya ia 
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Doa ketlka memasukl dan keluar darl masJld 

Seseorang disunatkan mengucapkan doa berikut: 

~-, ~-- ~,:_· 11 -,, -' ~•;I'"~ I ,. "}" 
/...> rt: .. \4j l. '...., '~. -~ ' \4.U~ .>_,c;\ ...___,.,V., ,,,., ._,, Y-, .,,,.~ ,, ... ., ";, 

'1 't/ ->fi~_:i~"' 1 ~~J*'1C~.1: "'..t.( .:~h ·\t;4J\ rs-.J _ rr.Jc.p- ,,, ,,, Cr.Y ~
1 

... , 

11 .. '"., ""("\ ,,. ,, ::·,-- ".1 "J.J. ,,~ ,,,, ~ ~~~\ ~--A\ 
• ~_.>:J--:t~ c.:;E?9~~Y.l'4~· ', ., 

Aku berlindung kepada Allah Yang Mahabesar, kepada iat
Nya Yang Mahamulia dan kepada kekuasaan-Nya Yang Ma
hadahulu dari setan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah. ! 

Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Mu
hammad dan keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku 
dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu. 

Setelah itu hendaknya ia mengucapkan Bismillaah seraya menda
hulukan kaki kanannya ketika memasuki masjid, dan mendahu
lukan kaki kirinya ketika keluar darinya. Ketika keluar, hendak
nya ia mengganti abwaba rahmatika (semua pintu rahmat-Mu) 
-dengan abwaba fadhlika {semua pintu kemurahan-Mu). 

Kami meriwayatkannya melalui Abu Humaid atau Abu Usaid 
r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

, ,,,,, , /. .....-'.'. ., ,,, '),,.,/ ""'tJrJ //. ,,,.,,, ,,, ~~--~-1!>,~--,: .. _ .... ~.t\ \~.~~\ ~\ L...J'.Jt ,,__,_,,,... ($"f"C,~'cs-,~- ;, u-· 

J.'-o".'~ .,,.,<,~\" ~i .. '",,,. "\"'h'"'~~\~-'~f-J¾:t~':. t c/'"",)~·~-c''Y.~. . .. ~ 
,,,.. 't ,.,,,, ' /. \,,, • ~~illh,.:) ~\ 1 JA\f\ ,,, ,,,,,,~ 

tidak me-marfu'-kannya. Dengan demikian, berarti amanlah hadis dari pe
malsuan Athiyyah Al-Aufi. Al-Hafizh mengatakan, "Aku merasa heran terha
dap sikap Syekh (Imam Nawawi), mengapa ia hanya mengetengahkan riwa
yat Bilal, bukan Abu Sa'id; serta ia menisbatkan riwayat Abu Sa'id kepada 
lbnu Sinni, bukan kepada lbnu Majah." 
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Apabila seseorang di antare kalian memasuki masjid, hen
daklah mengucapkan salam kepada Nabi Saw., kemudian 
mengucapkan, "Ya Allah, bukakanlah untukku semua pintu 
rahmat-Mu." Dan apabila ia keluar, henda.knya mengucap
kan, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu seba
gian dari kemuraha.n-Mu." 

, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahih
nya, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam lbnu Majah, dan lain
lainnya dengan sanad yang sahih. Tetapi dalam riwayat Imam 
Muslim tidak dinyatak.an, "Hendaklah ia mengucapkan salam ke
pada Nabi Saw.," melainkan hanya dijumpai pada riwayat yang 
lainhya. 

lbnu Sinni di dalam riwayatnya menambahkan seperti beri
kut: 

l ., ,, ,,, / i ,,, ~ ,I ,,,,,,,,,,, / ,,, ,,, ,,, 

1 -' .. 1t( ,Jc;~i'~~ .... .l.,\~~~~~\~~::.'.li _";i..\j).., ,~ .. ~ ,-'.J~ ,, ~ ,;-:-::- c.J ,, 
., ~i\ ,{t;:li\_(J~~ 

. ~? ~ .. i.r., ., ., 

Apabila ia keluar, hendaklah mengucapkan salam buat Nabi 
Saw.· dan mengucapkan pula, "Ya Allah, lindungilah daku 
dari setan yang terkutuk." 

Tambahan ini diriwayatkan pula oleh lbnu Majah, _!bnu Khuzai
mah, Abu Hatim, dan lbnu Hibban di dalam kitab Shahih-nya, · 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui Abdullah ibnu Amr 
ibn~l Ash r.a. yang menceritak.an seperti berikut: 

,, ,,, ' J . ,,/., ,,, ,,, ,, ·" ;. .... 
l~~:~-"',.~~:,~ i...!1_;i;Q1 lL;1:,,5t'~1 

;,:-~·,,, • 'J ,,, ., ;, .. ::, c.r- ,, ,,, ,,, :,,, ~ ,, u;,:.t ,, / ,, ~,,, ~,,,•"11<:\•\_9:._2\9 """;;h• ":.\(.At<-~\~ •G 
~.) '-' 1.:1 ..,,. '~~? 9 .. u-,, y .... ,, ,,, J 

. ,,,,~~c:::,,~ ~: -!(\;~1.j(•\j r--'=' ,,, ~ ,,, "' .. (.) 
Bahwa Nabi Saw. cipabila memasuki masjid mengucapkan 
doa, "Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung, kepada 
Dzat-Nya Yang Mahamulia, dan kepada kekuasaan-Nya Yang 
Mahadahulu dari setan yang terkutuk." Apabila seseorang 
mengucapkan doa tersebut, maka setan berkata, "Ia terpeliha
ra dari godaanku sepanjang hari." 
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Predikat hadis ini hasan, dan Imam Abu Daud meriwayatkannya 
dengan sanad yang jayyid. 

Di dalam kitab lbnu Sinni disebutkan sebuah hadis melalui 
Anas r.a. yang menceritakan seperti berikut: 

,, ,,, ,....., .... '-" 
'7 ir~,... ""\ ~\\~\~ ~~ ~.,., tt ~J,\0 "J "'~~ M '(.,)Ut~u-:.l .... r-:-J,,.. . 4.lllS"'r'... ~Jc.) 

·~ ..... ~~·:.,1,\ ... ~\.:~j .1\i / .... { ,~,-- ~~~~~ ~' '1, 
tJ-"'I" ,.(1) ,.,~ · U ~r:J>-' ',_ ~ ',.. 
.... ., ,,.. ,, . f-/):l-~'c. 

Rasulullah Saw. apabila memasuki masjid mengucapkan doa 
berikut: "Dengan menyebut asma Allah, ya Allah, limpahkan
lah salawat kepada Nabi Muhammad." Dan apabila beliau 
keluar (dari masjid) mengucapkan, "Dengan menyebut asma 
Allah, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muham
mad." 

Kami meriwayatkan hadis mengenai membaca salawat untuk 
Nabi Saw. ketika masuk ke dalam masjid dan keluar darinya 
melalui riwayat lbnu Umar r.a. pula. 

Di dalam kitab Ibnu Sinni kami meriwayatkan sebuah hadis 
melalui Abdullah ibnul Hasan, dari ibunya dan dari neneknya 
yang telah menceritakan: 

Rasulullah Saw. apabila memasuki masjid, terlebih dahulu 
mengucapkan hamdalah dan tasmiyah, lalu berdoa, "Ya 
Allah, ampunilah daku, bukakanlah untukku semua pintu 
rahmat-Mu." Dan apabila beliau keluar (dari masjid) meng
ucapkan doa yang sama, lalu mengucapkan pula doa berikut, 
"Ya Allah, bukakanlah untukku semua pintu kemurahan-Mu." 
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Di dalam kitab lbnu Sinni kami meriwayatkan pula sebuah hadis 
melalui Abu Umamah r.a., bahwa Nabi Saw. pemah bersabda: 

,, ,, ,1,. 

" ,......_~\~,~$. :.~~ ~, ~~~J~2(\~f\'~\?<:~z\ 
~ • ,, ,, /J" t..:..J,C;: ,,, r : ,, 

f61fJ ,~J!,,~~~\ J :=~~::.~~;~. =~~~ 
,._ .!.l. f ·"'r ··, ~ ~'xi r • t ~; ~ 1._.t;' ,, ~·¾"J ;':'.\ ~ . ~ ~,; u .. ,,, ~ 7,;•cr"f" 

' ,,,. ,I~~ "'."f1A£\.3\~\{!_,~ OJ"~ J "'~ . "'~.)'"" ,,, ,; ' ,,, )...R:'.' ... ,,,, ,,,, 

Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila hendak ke
luar dari masjid, maka semua bala · tentara iblis saling me
manggil dan saling mendatangkan teman-temannya serta ber
kumpul seperti lebah yang mengerumuni ratunya. Untuk itu, 
bila salah seorang dari kalian berdiri di depan pintu (keluar), 
hendaklah ia mengucapkan, "Ya Aflah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari iblis dan bala tentaranya." Se
sungguhnya jika ia mengucapkannya, iblis tidak dapat me
nimpakan bahaya terhadapnya. 2> 

Af-ya'sub artinya lebah jantan, tetapi menurut pendapatyang lain 
adalah ratu lebah. 

Doa ketika di dalam masjld 

Disunatkan memperbanyak zikir kepada Allah Swt., bertasbih, 
bertahlil, bertahmid, bertakbir, dan zikir lainnya. Disunatkan pu
la banyak membaca Al-Qur'an di dalamnya. Termasuk di antara 
hal yang disunatkan di dalam masjid ialah membaca hadis Rasul 
Saw., ilmu fiqih, dan ilmu-ilmu syariat yang lain. Allah Swt. telah 
berfirman: 

t ,...........,..~D-'"',,,,_,.11,J,,c~~~,,,,;". ?J,,,//,t~",-'~,<··, .. "'Jj 
~ ~ ~\"r.i;fo~-'~v-LJ~~}j"?:iii: 

,.., i .J..,_:jl -q~~~J . ~ 

2) Hadis riwayat Ibnu Sinni dalam kitah 'Amalul Yaumi wal Lailah no. 152, 
dengan_ sanad dhaif. 
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Bertasbih kepada Allah di mtisjid-masjid :yang telah diperin
tahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalam
nya, pada waktu pagi dan waktu petang. (An-Nur: 36) 

~,, ,,, ~~ 7 \~_,\f ~ ,,, .. (~~;tt1> :,,y 
" I ~I • ';; Id" __jJU ~ ):J ;.u l__f! ,, .. LY-' 

Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka se
sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (Al-Hajj: 32) 

I ,, ,,,, ,;,,,,, ,,,J( l ' " ;~~ ,,,.,_., 
t• i~ ·h!.J~~~~~'--;d? ; .. "'°-' 

Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di 
sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi tuhan
nya. (Al-Ha.ii: 30) 

Kami telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Buraidah r.a., 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~J~ 0 'J.J · !f .. ::~~ 4(~,. ;G)f ~~ 
Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun hanyalah untuk 
tujuan yang sesuai dengan fungsinya. (Riwayat Imam Muslim 
di dalam kitab Shahih-nya) 

Anas r.a. menceritakan hadis berikut: 

,,,._,, I ,, ,, ,,, ~ ,, ' : . I ;. /.,, 

: ~I • J~~ "~Id\ "~d\i "1---:" ~{ul~iU>IJ~jc,\ ,, ;, ~ • iS;,, ,,,,,.:? ,, ,...-l.J,,.. ",, - ,. 
/ i,. 1.-!\ ~f ~~ j ,,,,~\il t. ~ "1. f if:.:';,~ ~~ol1Z,~ 
~ I.(",, ,-1, ~ ..... ~ (.T, J:,~ ,, / ' ,,,, 

~J- .L.>o~ • (Jr.hti~~(gj o~lj~l~:~lfo~ .. r- ,, i.r ,, V'/· ,,, ,. 

Bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda kepada seorang Ba
dui yang kencing di dalam masjid, "Sesungguhnya masjid ini 
tidak layak bagi sesuatu pun dari air seni dan tidak pula bagi 
kotoran (lainnya), sesungguhnya masjid-masjid ini hanyalah 
untuk berzikir kepada Allah Swt. (salat) dan membaca Al
Qur'an." (Riwayat Imam Muslim di dalam kitab Shahih-nya) 
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Etlka di dalam masJld 

Orang yang duduk di dalam masjid dianjurkan agar berniat un
tuk itikaf Sesungguhnya itikaf itu dianggap sah menurut kami 
(mazhab Syafi.i), sekalipun seseorang hanya diam sejenak di da
lam masjid. Bahkan sebagian dari teman kami mengatakan bah
wa itikaf sah bagi orang yang memasuki masjid, sekalipun ia ha
nya lewat dan tidak tinggal di dalamnya. Untuk itu, orang yang 
lewat di dalam masjid dianjurkan bemiat itikaf agar memperoleh 
keutamaan itikaf 

Akan tetapi, hal yang lebih afdal ialah hendaknya ia diam se
bentar, lalu melanjutkan langkahnya ke tempat tujuan. Orang 
yang duduk di dalamnya dianjurkan pula melakukan amar ma'ruf 
dan nahi munkar yang dilihatnya. Sekalipun hal tersebut diperin
tahkan pula di luar masjid, tetapi di dalam masjid lebih dikukuh
kan demi memelihara masjid dan menghormati serta mengagung
kannya. 

Sebagian teman kami mengatakan, barang siapa yang mema
suki masjid, lalu ia tidak sempat melakukan salat tahiyyatul mas
jid karena hadas, sibuk, atau alasan lainnya, ia disunatkan meng
ucapkan kalimat berikut sebanyak empat kali, yaitu: "Mahasuci 
Allah, segala puji bagi-Nya, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah 
Mahabesar." Demikian menurut pendapat sebagian ulama Salaf, 
hal ini tidak menjadi masalah. 

Ancaman bagl orang yang mencarl barang yang hllang 
atau melakukan transaksl Jual bell di dalam masjld 

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui 
Abu Hurairah r.a. yang mehceritakan bahwa Rasulullah Saw. per-
nab bersabda: 1 

Barang siapa yang mendengar seorang lelaki menyerukan 
suatu barang yang hilang di dalam masjid, hendaklah meng-
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ucapkan, "Semoga AUah tidak mengembalikannya kepadamu, 
karena sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibangun untuk 
itu." 

Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Buraidah r.a. yang menceritakan: 

Bahwa ad.a seorang lelaki mencari (menyerukan) barang yang 
hilang di dalam masjid. la berkata, "Siapakah yang menemu
kan unta merah?" Maka Nabi Saw. bersabda, "Semoga eng
kau tidak menemukannya, sesungguhnya masjid-masjid ini 
hanya dibangun untuk tujuan yang sesuai dengan fungsinya." 

Kami medwayatkan di dalam kitab Sunan Turmudzi, yaitu pada 
akhir Kitabul Buyu', melalui Abu Hurairah r.a. yang mencerita
kan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

Apabila kalian melihat seseorang yang melakukan penjualan 
atau pembelian di dalam masjid, maka katakanlah oleh kali
an, "Semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada per
daganganmu." Dan apabila kalian melihat orang yang sedang 
menyerukan barang yang hilang (di dalam masjid), maka ka
takanlah oleh kalian, "Semoga Allah tidak mengembalikannya 
kepadamu." (Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini 
hasan) 
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Doa Nabl Saw. mengutuk orang yang mendendangkan 
syair di dalam masJid 

Nabi Saw. mengutuk orang yang mendendangkan syair di dalam 
masjid, yaitu syair yang tidak mengandung pujian kepada Islam, 
tidak mengan.jurkan ber-zuhud, dan tidak pula menganjurkan 
berakhlak mulia. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Tsau
ban r.a. yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 
I 

~jJ,~~ ~'-~~ :~~:~r~~Jf~ 1 .~.~ ~J:.-.~'5Y. 
~ -..:,-- ,,,, .:,-, .,,,,,,, c.r ,,,, "" .. ... 

........ . ~;-~ 
Barang siapa yan,g melihat orang mendendangkan syair di 
dalam masjid maka katakanlah kepadanya, "Semoga AJ,lah 
merobek mulutmu," sebanyak tiga kali.3> 

I 

3) Sanad hadis ini berpredikat dhaif. 
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AZAN DAN IQAMAH SERTA HAL-HAL 
YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN KEDUANYA 

Keutamaan azan 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Hurairah r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

?J ,,.,...,.,-(tt ,,J ,, :f~-! J~':'.•Lj;,tl..., \~~JI • ~ Jti,(~:,;4 
1~0' l1~~, .. ~4 )' l / ~~ .... ~ ~ ~ 

/ · J~"G,,,v 
~~~..9lS)::i:~lol.9; .\__;..~ J.~ 

Seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat pada 
azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak menemukan 
jalan kecuali dengan undian, niscaya mereka akan melakukan 
undian untuk mendapatkannya. (Riwayat Bukhari dan Mus
lim di dalam kitab Shahih-nya) 

Abu Hurairah r.a. menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah 
Saw. pemah bersabda: 

",. ,'. /. ~ .a J"' J / ~ ,. ;' .a '"· t!'!., ,,...,,....,..,,..:, ~ 'J;\"'"' ~;' • ~\ / /\ .. "1&~ _1, _,,, "--; ,~·\ 
·iJ"'~\.::)\~JI~ ~ !J(.) .... !_H.l ').;~(5~~.J,,, 

r---_J SJ~I o!J._, 

Apabila diserukan azan untuk salat, maka setan lari terbirit
birit seraya terkentut-kentut hingga tidak mendengar suara 
azan. (Riwayat Bukhari dan Muslim) 

Mu'awiyah r.a. menceritakan hadisberikut: 

,,, J:" ;' ' ,,, ' 
.JI\,,( ,,,,...,,~~-.ti ~'!-!.,,~ (( a,'4.UI~~ "IJ...._,,_,,... J " ,,,.. 

._u~ Dy;_y, t ~f-'-', •• l:$""t"~ ~.J., .. ,,._,..., 

~ •• , .~\';-of\,,,,,,,.~~ 61 r- ~ ...... ,... r~ ~ 
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Aku pemah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Para juru 
azan lldalah orang yang paling panjang leliernya (t.erkenal) di 
hari kicimat. • (Riwayat Muslim) 

Abu Sa'id Al-Khudri r.a. menceritakan hadis berikut: 

• ·• _, ,,,; I ,; ' ~ ,,,.,,,. ,,,,,,.,. ..... ~. /i"~,.,~ ,:::; •"\~,JJ# ,1~ •, -1\ .,, ,,, J "'.,,., 
----7 ~ ~ ~ \ c.) ~ r-:-'~4),l (9'r";PI ~ _) L .. d .. ,.... 

. ~~;: .... {[,,, ~~,! "":.~"" !7,1~ . j~r~ ,,,, ...... ,, r~ ~,,,, ~ ~~,,, L9~)--"' ,,,Yfl' 
4-..J L.i.:Jt o_!J; "' 

Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Tiada 
suatu makhluk pun, jin, manusia, dan makhluk lainnya yang 
mendengar sampai sejauh berkumandang suara juru azan, 
melainkan ia akan menjadi saksi bagi jurv. azan itu kelak di 
hari kiamat." (Riwayat Bukhari) 

Hadis yang menerangkan t.entang keutamaan berazan cukup 
banyak jumlahnya. 

Teman kami berbeda pendapat dalam masalah azan dan ima
mah, manakah di antara keduanya yang paling utama? Penda
pat mereka t.ersimpul menjadi empat pendapat. 

Pertama, yang paling sahib, mengatakan bahwa azan lebih 
utama daripada imamah. 

Kedua, imamah (menjadi imam) lebih utama. 
Ketiga, keduanya sama utamanya. 
Keempat, mengatakan bahwa jika ia mengetahui bahwa diri

nya dapat menunaikan hak seorang iinam dan di dalam dirinya 
telah t.erpenuhi syarat sebagai imam, maka imamah lebih utama 
baginya; t.etapi jika tidak demikian keadaannya, maka azan lebih 
utama l,aginya. 

Lafaz-lafaz azan sudah dikenal, dan tarji' (mengulang azan 
dengan suara rendah) hukumnya sunat menurut pendapat ka
langan kami. Yang dinamakan tarji' ialah bila seorang mengucap
kan, "Allaahu Akbar, AJlaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Ak
bar," dengan suara keras; hendaknya ia mengucapkan, "Asyhadu 
allaa ilaaha Illallaah, Asyhadu allaa ilaaha Illallaah, Asyhadu 
anna Muhammadar Rasuulullaan:, Asyhadu anna Muhammadar 
Rasuulullaah," dengan suara rendah yang hanya t.erdengar oleh 
-dia sendiri dan orang yang berada di dekatnya; kemudian hen-
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daklah ia · mengucapkan, "Asyhadu Allaa iloaha Dlallaah,- Asyha
du allaa ilaaha Illallaah, Asyhadu anna Muluunmadar Rasuulul
laah, Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah," dengan suara 
keras. · 

Menurut pendapat kami, tatswib disunatkan pula. Yang -di
maksud tatswib ialah "dalam azan Subuh, muazin hendaknya_ se:. 
cara khusus · mengucapkan Ash-shalaatu khairum minan nauum, 
Ash-shal.aatu khairum minan nauum, sesudah mengucapkan Hay
ya 'alal falaah". 

Banyak hadis yang menerangkan tentang tarfi' dan tatswib, 
semuanya cukup terkena1.1> 

1) Antara lain ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain 
melalui Abu Mahdzurah r.a. yap,g men!=eritakan: 

Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah ke]J(ldaku tuntunan azan." Be
liau bersabda, •Hendaknya engkau ucapkan, 'Allaahu Akbar Allaahu Akbar, 
Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, dengan suara yang keras, kemudian engkau 
mengucapkan, 'Asyhadu allaa ilaaha lllallaah, Asyhadu allaa ilaaha lllal
laah, Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah, Asyhadu anna Muham
madar Rasuulullah,' dengan suara perlahan, sesudah itu engkau keraskan 
suaramu dengan mengucapkan, 'Asyhadu allaa ilaa.ha lllallaah, Asyhadu 
alla ila.aha lllallaah, Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah, Asyhadu 



89 

Seandainya seseorang meninggalkan tarft,' dan -tatswib, azan
nya tetap sah, hanya dia meninggalkan hal yang afdal. Azan yang 
dilakukan oleh orang yang belum ~yi• t,idak sah, begitu pula 
azan wanita serta azan orang kafir; :tetapf. azan anak yang telah 
tamyiz sah. Apabila orang kafir • dan'!mengueapkan kalimah 
syahadatain, maka ia dianggap mas1dt?Jslam. 1ni menurut penda
pat yang sahih lagi terpilih. 'Tetapi sebagi&;11 dari kalangan teman 
kami mengatakan bahwa oi,uw kaftr itu masih belum dikatakan 
masuk Islam. Mengenai masalah azannya, semuanya mengatakan 
tidak sah, karena sebelum azan ia belum dihukumi masuk Islam. 
Masalah ini diterangkan dengan panjang·Jebar dalam·kitab-kitab 
fiqih. 

Gambaran tentang lqamah 
Menurut mazhab yang sahib lagi terpilih dan didukung oleh had.is 
yang sahih, iqamah t.erdiri atas sebelas kalimat, yaitu: 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Asyhadu allaa ilaaha Illal
laah, Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah, Hayya 
'alash-shalaah, Hayya 'alal fa,laah, Qad qaamatish-shalaah, 
Qad qaamatish-shalaah, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Laa 

· ilaaha Illallaah. 

Hukum azan dan lqamah 

Azan dan iqamah dis.unatkan menurut mazhab yang sahih lagi 
t.erpilih di kalangan kami, baik azan Jumat maupun azan lainnya. 

Sebagian dari teman kami mengatakan bahwa azan dan iqa
mah adalah fardu kifayah, sedangkan sebagian lagi mengatakan 
keduanya fardu kifayah dalam salat Jumat, tetapi untuk selain
nya tidak. Jika kita mengatakan fardu kifayah, berarti seandai-

a:nna Muha:mmo.d.a.r Ra:suululla:a:h., Ha:yya: 'a:lash-shalaa:h, Ha:yya: 'a:la:sh
shalaa:h, Hayya 'a:lal fa:la:a:h, Ha:yya: 'a:la:l fa:la:a:h.' Ji'/ta sa:la:tnya: a:da:lah salat 
Subuh, eng'/tau uca:pka:n, 'ABh-shalaatu kha:irum minan nauum, Ash-shalaatu 
kha:irum minan nauum, Allaa:hu Akbar, A/J.aa,hu Akbar, Laa ilap.ha: llla:l
laah." (Riwayat Abu Daud dan lain-lain, berpredikat sahih mengingat banyak 
jalurnya) 
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nya penduduk suatu kota atau suatu kampung meninggalkannya 
maka mereka diperangi karena meninggalkannya. Jika kita kata
kan sunat, berarti mereka tidak diperangi; ini menurut pendapat 
yang sahih lagi terpilih, sebagaimana mereka tidak diperangi ka
rena meninggalkan sunat Lohor dan sunat-sunat lain yang seru
pa. Tetapi sebagian dari teman kami ada yang mengatakan bah
wa mereka tetap diperangi, mengingat hal ini (azan dan iqamah) 
merupakan syiar yang harus ditampakkan. 

Disunatkan mengucapkan azan dengan tartil dan suara 1,ang 
keras, dan disunatkan mengucapkan iqamah dengan cepat di
sertai dengan suara yang lebih rendah daripada azan. 

Seorang muazin hendaknya adalah orang yang memiliki sua
ra bagus, terpercaya, jujur, mengetahui waktu, dan sukarela (ti-
dak menerima ufah dari azannya). 

Melakukan zan dan iqamah disunatkan sambil berdiri da
lam keadaan su · dan berada di tempat. yang tinggi, seraya meng
hadap ke arah ·blat. Seandainya ia melakukan azan atau iqa
mah dengan membelakangi arah kiblat, atau melakukannya sam~ 
bil duduk, berbaring atau dalam keadaan berhadas atau mem
punyai jinabah, azannya tetap sah, tetapi makruh. Hukum mak
ruh bagi orang yang mempWJyai jinabah lebih berat daripada 
orang yang berhadas, dan hukum makruh dalam iqamah lebih be
rat lagi. 

Azan disyariatkan hanya untuk salat lima waktu, yaitu Su
buh, Lohor, Asar, Magrib, dan lsya menurut pendapat semua ula
ma (tanpa perselisihan). Dalam hal ini tidak ada perbedaan an
tara salat yang dalam waktunya atau salat yang terlewatkan, sa
lat orang yang berada di tempatnya atau salat orang yang sedang 
mus,afir, salat orang yang sendirian atau salat berjamaah. 

Apabila ada seseorang melakukan azan, hal itu sudah cukup 
bl,lgi yang lainnya. Apabila beberapa salat kada dikerjakan dalam 
w-aktti yang sama, maka azan hanya dilakukan untuk salat yang 

2) ldraj artinya mempercepat. Asal kata idraj ialah melipat, karena sebagian 
dari kalimat dimasukkan ke dalam bagian lainnya, mengingat ada perintah 
untuk itu. Berbeda dengan azan, karena azan untuk orang-orang yang jauh, 
*°'aka tertib lebih mengena; sedangkan iqamah untuk orang-orang yang su-
4ah hadir, maka idraj atau mempercepat bacaan adalah lebih tepat. 
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pertama saja, sedangkan untuk yang lainnya hanya memakai lqa
mah pada masing-masingnya. Untuk itu, apabila dihimpun di an
~a dua salat, maka azan dilakukan untuk salat pertama se
da11g~ iqamah dilakukan untuk masing-masing dari kedu~ya. 

D1 antara salat sunat ada yang disunatbn ketika hendak 
mendirikannya secara berjamaah mengucapkan, "Ash-shalaatu 
jaamiah", seperti salat hari raya, salat gerhana dan salat istisqa. 

Sebagian di antara salat sunat itu ada yang tidak disunatkan 
melakukan hal tersebut, seperti salat rawatib dan sunat mutlak. 
Di antaranya ada yang masih diperselisilikan dalam pemakaian
nya, seperti salat t;arawih dan salat jenazah. Tet;api menurut pen
dapat yang paling sahib, seruan ash-shalaata jalimiah disunatkan 
dalam salat tarawih, sedangkan dalam salat jenazah tidak. 

Iqamah tidak sah kecuali di dalam waktu salat yang dimak
sud dan ketika hendak mengerjakannya. Azan tidak sah kecuali 
dilakukan sesudah masuk waktu salat, selain salat Subuh. Dalam 
salat Subuh diperbolehkan azan sebelum memasuki waktunya. 
Mengenai waktu boleh, masih diperselisihkan. Menurut pendapat 
yang paling sahib, azan Subuh boleh dilakukan sesudah perte
ngahan malam; sedangkan menurut pendapat lain ketika waktu 
sahur. Menurut pendapat lainnya boleh dilakukan di waktu ka
pan pun pada malam hari, tetapi pendapat ini kurang mengena. 
Menurut pendapat yang lainnya lagi, boleh dilakukan sesudah le
wat dua pertiga malam, tetapi pendapat yang terpilih adalah pen
dapat pertama. 

Wanita dan khuntsa yang musykil (waria) boleh melakukan 
iqamah, tetapi tidak boleh melakukan azan, mengingat keduanya 
tidak boleh mengeraskan suaranya. 

Doa apablla mendengar azan dan lqamah 

Orang yang mendengar suara azan dan suara iqamah disunatkan 
mengucapkan kalimat seperti yang dikatakan muazin; kecuali 
perkataan, "Hayya 'alash-shalaah, hayya 'alal falaah," pada setiap 
lafaz tersebut disunatkan mengucapkan: 
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Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan perto
longan Allah. 

Ketika muazin mengucapkan k.alimat, "Ash-shalaatu khairum mi
nan nauumi (salat lebih baik daripada tidur)," hendaknya ia 
mengucapkan: 

,,,, ,, ;';- ,,,,:,,,,,, 
. ~_) ~ ..::..t4 ~-

Engkau benar dan engkau telah menunaikannya. 

Menurut pendapat yang lain, disunatkan mengucapkan jawaban 
berikut: 

~ ~~.,~..>,;~ -!<.-::_,, e,,, A.!-"'~.~~ ,J~,,,,, ~, "" . 
• (!J'M(J,...J .. -o.JI~ 'r-'--', ... ~ ;» LJ_,....J~¼ 

Benarlah Rasulullah Saw. bahwa salat itu lebih baik daripa
da tidur. 

Dalam menjawab dua k.alimat iqamah, yakni "qad qaamatish-sha
laah•, hendaknya mengucapkan kalimat berikut: 

-~bf.;~l~\j\ 
Semoga Allah mendirikannya dan mengabadikannya. 3> 

3) Hadis riwayat Abu Daud dalam hadis salat no. 528, Bab "Doa yang Diucap
kan Bila Mendengar lqamah", melalui hadis Abu Umamah atau salah se
orang sahabat Rasulullah Saw. yang .telah menceritakan: 

l l~tl"Jl"'/J~!<t~_\\ ,,,,~ .. ~ 'ii','r"',~1:~ .. ;,~-.Ji· ,.,,,:',.t•--1 ~, 
,.U ...lJ.,...,.) i.:, o ~ ~ U, -, : .. J,n:, U l;.,. Ul,..I """J:::i.. I A,f o .. 

. . ' _, ,,..,,., ;.: ,.,,., ' :;, .., 
~o.)U....l_,.~\~l',"4J'.il~\J\t.~J~~~ 

Sesungguhnya Bilal menyerukan iqamafl.nya, dan ketika sampai pada ucapan 
Qad qamatish-shalaah, malta Rasulullah Saw. berdoa, "Semoga Allah men
dirikannya dan mengabadikannya." (Sanad had.is ini dhaif) 

Al-Hafizh di dalam kitab Talkhish mengatakan bahwa apa yang disebutkan 
oleh penulis dalam masalah Ash-shalaatu khairum minan nauum tidak ada 
dalilnya. 



Khaaiat zikir clan dOll 93 

Sesudah ucapan Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah, hen
daknya mengucapkan jawaban berikut: 

~ ,A~.J ,.,f. ...... ,,,,.,_ ~,,. J ,,,,.,':,,, \':',..,,. 
,. ~ u.,..,_;~c:,\~\u'., 

Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 

Setelah itu hendaknya mengucapkan kalimai berikut: 

Aku rela AJ,lah sebagai Rabbku, Nabi Muhammad sebagai Ra
sul-Nya., dan Islam sebagai agamaku. 

Apabila ia telah selesai mengikuti semua kalimat azan, hendak
nya membaca salawat dan salam untuk Nabi Saw., setelah itu 
mengucapkan doa berikut: 

~t\~\u®fa~~~~s,o~l\\o.il~:.~\\\ ....... ".."~ .,., ..., -,,, .,., ... ,,, ,,, ,,. ,,. . \--e"-' 

-~~~-~ •,1n~~<.l':i(a;1::;;,:,~r~.irJ,\\~ 
J\3 ~ ~ • J cu-.. ~ J 

Ya Al,lah, Rapb seruan (azan) yang sempurna ini dan (Rabb) 
salat yang d/dirikan, anugerahkanlah wasilah dan keutama
an kepada Nabi Muhammad, dan tempatkanlah beliau pada 
kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan 
kepadanya. 

Setelah itu baru ia berdoa menurut kehendaknya yang menyang
kut perkara dunia dan akhirat. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Sa'id Al
Khudri r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 
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Apabila kalian mendengar suara azan, ucapkanlah oleh kali
an seperti yang diucapkan oleh mua2in. (Riwayat Bukhari 
dan Muslim di dalam kitab Shahih masing-masing) 

Abdullah ibnu Amr ibnul Ash r.a. telah menceritakan hadis beri
kut, bahwa ia pernah mendengar Nabi Saw. bersabda: 

4 / ,,,,Jf ( i"'-> J.....,:_,. h,"'"'r" ,,,,: ,.,,\,,.J<~~j?!,, .... ,-:-, 
~i:,4:.1)9 ,~,H~ ,___j~\,a~~__,a,"~ ~ ~~ 

rf\i,~~,,g~,~~~> ,~~~~,~~~~1# 'f,. ,,,~ ,. . ,,. 
/,'. ffi'(~~\ 11J"\"' ~ \J~?>~~\"."'~~~~~/'i'\A~ .;.""'. µ u u~!.9;.il., .,,IJ',,,,. ,,, .,~ ~ ~~ 

~J~o~ :l'.t-\~.h{f. ~1',~_;ti~J~~ 
Apabila kalian mendengar (suara) muazin, maka ucapkanlah 
seperti apa yang diucapkan olehnya, kemudian ucapkanlah 
salawat untukku. Karena sesungguhnya barang siapa yang 
mengucapkan salawat untukku sekali, AUah membalasnya de
ngan sepuluh kali lipat buatnya. Kemudian mintakanlah oleh 
kalian kepada Allah al-wasilah buatku, karena sesungguhnya 
al-wasilah itu merupakan suatu kedudukan di dalam surga, 
yang tidak layak kecuali hanya bagi seorang hamba di antara 
hamba-hamba Allah (semuanya), Dan aku berharap semoga 
hamba tersebut adalah diriku sendiri. Barang siapa yang me
mohonkan wasilah buatku, niscaya ia mendapat syafaat. (Ri
wayat Muslim di dalam kitab Shahih-nya) 

Umar ibnul Khaththab r.a. telah menceritakan hadis berikut, 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~{1Li~j~ ,~~'~%\ t~~j!i /4'31r1 
/\ '-""'J ,,_,, A ., )' ..-. _,. ' '-""') .,,,,,. /, -"'xJ. ._,. '1 /•\,. 4-11~o'-4:a' \J\9 ,~1~1Ufit~'~' ,J~p, ,::A.==,~' 
~ZC{f~.CJ(i ,;!>I -'1fo;~~ :J\;r=, ,¼1~1 
'f J-'1\f;J~~ tJ\i (~~,~~ \ "dtif ,,.4,~~_j 
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~, ~11.~.... ~ ,,,.~ -1,! ~-: ,", u ~,, a·~ ~ i, ~ 
, '~,. 0 _,..... ~ .,~ ~ll \ 0 \! . <Z_J\.41 [J"'- \ ~ ~ , 4.1) U ~ \ 

\ ' J,./'t,;: ' J,.-"~ \ I ,. ;,, ,. ,~~'~{u, ,a\; ,1-,-r~,~,{1[\ , 11\i~ ,JLy ,,,,, ., .,,,,,. .,,, , ~ ' ,, ,,, , .... r _,. 
.:F~ ~'~; ;.J.iWcli)'~!~r~\jt;{u,~r~1~ijt;~~. 

~~~o~ 

Apabila muazin mengucapkan, "Allaahu Akbar, Allaahu Ak
bar,,, lalu seseorang di antara kalian mengucapkan, "Allaahu 
Akbar, "Allaahu Akbar." -Apabila juru azan berseru, "Asyhadu 
allaa ilaaha Illallaah ", lalu seseorang mengucapkan, "Asyha
du allaa ilaaha Illallaah.,, Bila juru azan mengucapkan, "Asy
hadu anna Muhammadar Rasuulullaah,,, lalu seseorang 
mengucapkan, "Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah." 
Bila muazin mengucapkan, "Hayya 'alash-shalaah,,, lalu sese
orang mengucapkan, "Laa hauia walaa quwwata illaa bil
laah." Bilajuru azan mengucapkan, "Hayya 'alal falaah," lalu 
seseorang mengucapkan, "Laa haula walaa quwwata illaa bil
laah.,, Bila muazin mengucapkan, "Allaahu Akbar, Allaahu 
Akbar,,, lalu seseorang mengucapkan, "Allaahu Akbar, Al
laaliu Akbar," dari lubuk hatinya,, niscaya ia masuk surga. 
(Riwayat Muslim di dalam kitab Sliahihnya) 

Sa'd ibnu Abu Waqq~h r.a. telah menceritakan hadis berikut, 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

.(i. J,, ,, ,,, J~ , .. 1,·,:-.' ,, I '1 "'"'\J"''!:'\ ~ t·;/{, ,,,,,,,,,, :-J _ /41~'?~ 
~ 6.,1 =-:, w ¥..,"-'.., iu ¥ , u~ ~v .. "--7 ~u-

,:,,,, , ,t .... ~ \., -! ,., • ..- ~ J( ,,__,,,,,.,,, .,.,,,,,,~.,,i51.... J.~ .-s',,, ~ 
~.J-'Y.J ;ll . ~ '4'-J_,...,..JJ "~ LJ~ , 4J~~ ,, ,;;, ~ ,, ,. 

'- ~ ,J ~'( u ,. _,. ,.-:-,, "' "'- h ,, .. sf "., / ' 9J ~ L ~~_,t,JI.,.,., J ~_j I~_,....,__) 

Barang siapa ketika mendengar azan mengucapkan doa ber
ikut, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, 
tiada sekutu bagi-Nya. Dan bahwa Muhammad adalah ham
ba dan Rasul-Nya. Aku rela Allah sebagai Rabbku, Muham
mad sebagai Rasul-(Nyai Islam sebagai agamaku," niscaya 
dosa-dosanya diampuni. 

',. 
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Menurut riwayat yang lain disebutkan seperti berikut: 

) ~,, /,, ., ,1,,. ,,,, ,,,,~ !'" 
• ~Li~o)J; ·¥\G!, ,J~ji\~~1~0\iV"" 

Barang siapa ketika mendengar suara muazin mengucapkan 
doa berikut, "Aku bersaksi, hingga akhir hadis." (Riwayat 
Muslim di dalam kitab Shahih-nya) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, melalui 
Siti Aisyah r.a. dengan sanad yang sahib: 

L ~~~~-5~~~!5~~; -:~J,~;1,/4J!Jb\ 
.u~~.:~ ~'3\3 

Bahwa Rasulullah Saw. apabila mendengar suara muazin 
mengucapkan syahadat, beliau bersabda, "Akulah, akulah 
(o:r:angnya)." 

Jabir ibnu Abdullah r.a. menceritakan hadis berikut, bahwa Ra
sulullah Saw. pernah bersabda: 

1~-'~', .. ,., ,:,\o '\ ~ ~---µ~\ , ~~\~7:~ ,:-_; - /4li ~-;; 
~i.::u J~.JJ ,,-:,-Y..J ,, .. v .. -:;- CJ 

~ J"'..-. ,..,, /,, ,,,,, ,, .~,,,,,,. .., .. .,,,, /.t'' ~,,, / ,, 
~-~~:.l'}'" · -~·;.J,~ ~"''t~...::,, L ~UU\o - ~ ~~ ~.J .. ...,,'..9'' / ..... ..... 

.. .,,,,~., ,,,.,, .......... ~~-1-1 ~_.,,, ~ ~- ,,.,,,,, ,, :1t, ,~;-!".i . u \ Jl4LI,~ "'-'· ,1,-,..,..........,-ls,J~-O.;!l .,,, ... ,,_ /~L:11'..,- ;' ,, 

~i}cS'.J~'o~ 

Barang siapa ketika mendengar azan mengucapkan doa ber
ikut, "Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan salat 
yang didirikan, berikanlah al-wasilah dan keutamaan kepada 
Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah dia pada kedudukan 
yang te,puji seperti yang telah Engkau janjikan kepadanya," 
niscaya ia mendapat syafaat dariku di hari kiamat. (Riwayat 
Bukhari di dalam kitab Shahih-nya) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni, melalui Mu
'awiyah yang telah menceritakan: 
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Adalah Rasulullah Saw. apabila mendengar suara muazin 
mengucapkan, "Hayya 'alal falaah,,, maka beliau mengucap
kan doa berikut, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang 
yang beruntung. »4) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melaltii se
orang lelaki dari Syahr ibnu Haisyab, dari Abu Umamah Al
Bahili r.a. atau dari salah seorang sahabat Nabi Saw. yang men
ceritakan seperti berikut: 

./ , .J ,,,, / . ,,,, ,,, A , ..,. ,,,,, ,,,, ,, • /, /. ~ ,, ,:, 

~~ ,~~, ... ;:\i-~ ~Juw.t ,~\.]~,~~,'if~o' ,,,,. ,.,. ,, .... , .... ~ 

.~1;r,11,~~" t~~41\~~\ 

Bahwa Bilal mulai menyerukan iqamahnya, ketika ia meng
ucapkan, "Qad qamatish-shalaah," maka Nabi Saw. berdoa, 
"Semoga Allah mendirikannya dan melestarikannya. »5) 

Beliau Saw. mengucapkan hal yang sama dalam semua lafaz iqa
mah lainnya, sama halnya dengan yang telah disebutkan di da
lam hadis Umar r.a. dalam masalah azan. 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab lbnu Sinni melalui 
Abu Hurairah r.a.: 

. ' ~ .... ~~hr --""-''~<.~-~,--'"·.·--'. ,(~:{j / ,,.r:-,-:~r~-:i 9,~y..J =o~oJ'-141 ~u~y ~ ~ ... o 
~ ,,,,..F_, .c:.\,, .~~ ,,~."t--: ;r'~d$~(t~ '( ~t:':iu1 o ,,,,, {,, 
~ ';~~'I"""'' ;r-,,, ,,.,,,~ ~ ',,, )-':-U 

e,:;1~,,,,,~ .,,,, .. ,....~~ 

4) Hadis riwayat Ibnu Sinni dalam kitabnya 'Amalul Yaumi wal La.ilah, hadis 
no. 90, sedangkan sanad hadis tersebut berpredikat dhaif (lemah). 

5) Sanad hadis ini berpredikat dhaif, ia dinilai dhaif oleh Al-Hafizh ibnu Hajar 
dan lain-lainnya. 
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Bahwa ia (Abu Hurairah r.a.) apabila mendengar suara mua
zin mengumandangkan iqamahnya untuk salat, maka ia 
mengucapkan doa berikut, "Ya AUah, Rabb seruan yang sem
puma ini dan salat yang didirikan, limpahkanlah salawat ke
pada Nabi Muhammad, dan berikanlah permintaannya di 
hari kiamat." 

Orang yang sedang salat tldak dlbolehkan men)awab azan 
dan lqamah 

Apabila seseorang mendengar suara azan atau suara iqamah ke
tika ia salat, ia tidak. boleh menjawabnya. Tetapi apabila ia telah 
bersalam, setelah selesai salat boleh menjawabnya. Seandainya ia 
menjawabnya ketika salat, hukumnya makruh, tetapi salatnya ti
dak. batal. 

Demikian pula halnya bila seseorang mendengarnya ketika 
berada di dalam kamar kecil (WC), ia tidak. boleh menjawabnya 
saat itu, tetapi boleh menjawabnya bila telah keluar dari kamar 
kecil. 

Lain halnya bila seseorang sedang membaca Al-Qur'an, se
dang bertasbih, sedang membaca hadis atau ilmu lainnya, atau 
hal-hal lain, ia boleh memutuskan semua itu untuk menjawab 
muazin yang sedang mengumandangkan azannya, kemudian kem
bali melanjutkan pekerjaannya bila telah selesai menjawab mua
zin; karena menjawab ucapan muazin bila tidak dilak.ukan. pada 
waktunya, kesempatan menjawabnya ak.an terlewat, sedangkan 
yang sedang dikerjakannya pada umumnya tidak terlewatkan, 
mengingat mengikllti ucapan muazin dilakukan hingga muazi:n 
selesai dari azan, maka disunatkan mengikuti muazin selagi jarak. 
pemisah (antara kalimat-kalimatnya) tidak terlalu lama._ 

Doa sesudah azan 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui Anas r.a. yang mence
ritak.an hadis berikut, bahwa Rasulullah Saw~oPernah bersabda: 

,,, ,, ,, 0 

-~~j ~\~~1~-!t·-----c.-::J,1 "':~ 
~~_j~ILY-~JWJ~~J.,.o _jU~.>_JIJ_Y.lo~ . ~ 
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Tidak _akan ditolak doa antara azan dan iqamah. (Riwayat 
Abu Daud, Turmudzi, Nasai, Ibnu Sinni, dan lain-lainnya) 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa predikat hadis ini hasan sha
hih. Di dalam riwayatnya pada Kitabud Da'awat, bagian dari ki'
tab Jami'-nya;ia menambahkan: 

\~\i ~fol "'6fa,J~~~U:t:1 , ~ti 
,...,... ~,-i" .... \ ,...:7,t' 

. .9ft~ lJ ~..ul 

Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 
yang harus kami ucapkan?" Beliau menjawab, "Mintalah ka
lian kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat." 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui Abdullah ibnu Amr 
ibnul Ash r.a. yang menceritakan: 

,/ ,....,.. ,::,,J. .,.. ,,,,, "'JI;,-:, ' 1").,..,"" /21~ ~ ,J .,..~ .... ...::2J.W ,1.:,S:1 .:A{~.P· \~\ iu\a~..J~ ,~~~"'\ 
~ .. ,,._,. ,,,,_.. A . \ ~ ' ) 

/.: _,/::~ '~\i~~-,J._:~'5=J:) i µ_;~& 'H~1 ~fe 
~ .... ~ ). /,,J "//. 

~~JJ-'IJJ,!IO~ -~~ 
Bahwa seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, sesung
guhnya para muazin melebihi kami." Rasulullah Saw. bersab
da, "Ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan. Apabila eng
kau telah selesai, mintalah (kepada Allah), niscaya perminfa
anmu diperkenankan." (Riwayat Imam Abu Daud, ia lidak 
men-dhaif-kannya6>) · 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Sunan Abu Daud, yaitu 
dalam Kitabul Jihad dengan sanad yang sahih melalui Sahl ibnu 
Sa'd r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~ '? ,..,-;; p.~' Sl.:!~\ iii ,{/5 t;l"'"~( ,cJ\1 ,,.~~ill<.~~.-
~ ~ .... ,,, .,.. ;,, <.r u--- ;;,,' v- .,,,. " ~. 

\~")). ,,.,..!._ ~I!~ l:J\ . ~\~ .. ..,(.);) . 
6) Hadis ini hasan, dinilai hasan oleh Al-Hafizh dan lain~lainnya. 
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Ada dua ketuiaan yarig doanya tidak di'tokz,k, atau jarang di
tolak, yaitu doa ketika azan dan (doa) ketika perang, yaitu di 
saat sebagian dari mereka berkecamuk dalam perang dengan 
yang lainnya. 

Kami mengatakan dalam sebagian nuskhah yang dapat dipercaya 
yulhimu (beradu senjata dengan musuh), dan pada bagian lain 
memakai yuljimu; keduanya bermakna jelas. 7> . 

Doa sesudah melakukan dua rakaat sunat Subuh 

· Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni, melalui Abul Ma
lih yang bernama asli Amir ibnu Usamah, dari ayahnya: 

,-:; ,,, ~ ' /. ' ,: ~,,, ,,. ,,,, ,, -1 ). J /. j_~-:1 '.':'( ~-1i~4"\J~"'"I", ~.-:.'.f\. __;~1t 1..--:.~, , ..... -' .- .. .w L9"'I'"'",, ~ _) J ~ _r.=-su ~-:-: err' 

~)~~~ ~H ,,,1b.--1r-' .. "1,..::~ ,!, ,~~er. i ~·-~~~-' ~ ,, ~ ,,,.. ..,,, ,,,,.. u ,, , .. cc -l"--:~~ I~~ .. /4~u~1_" 1"f.~ ... 1,.,1.("('1': 1 ..._ 3 
,,, .. 6,).) ~ ~ ~ ~ c.r.::-:, .. '.Ju-:;-..-~~ <.r.(J,..-.:;' -~ ,,,,,. ,, ,,, ~ '.J. ,,, ,, ,,~ 

·'9~ .£JA5~r~.t, M~ .3~' 4 f- --:.'[, 
Bahwa ia salat (sunat) dua rakaat Subuh, sedangkan 
Rasulullah Saw. salat di dekatnya dua rakaat yang ringan, 
kemudian ia mendengarnya mengucapkan doa berikut sambil 
duduk, "Ya Allah, Rabb Jibril, Israfil, Mikail, dan Muham
mad yang menjadi Nabi Saw., aku berlindung kepada-Mu da
ri neraka," sebanyak tiga kali. 

7) Ibnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan, "Tetapi jumhur ulama ha
nya menyebutkan yang pertama (yakni yuljimu), hingga Imam Suyuthi di da
lam Hasyiyah-nya menyebutkan yulhimu dengan memakai huruf ha. 
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8) 

._p.i.;;'j~,:;,t_;!;~j¼~~ 
Barang siapa di pag;, hari Jumat sebelum melakukan salat 
Subuh mengucapkan, "Aku memohon ampun kepada A/,lah 
Yang tiada Tuhan selain Dia yang hidup kekal lagi terus-me
nerus mengurus makhluk-Nya, aku bertobat kepada-Nya," se
banyak tiga kali, niscaya Allah Swt. mengampuni dosa-dosa
nya, sekalipun dosa-dosanya seperti buih di laut. 8> 

Bahwa seorang lelaki datang untuk melakukan salat, ketika 
itu Rasulullq,h Saw. sedang salat, lalu lelaki itu ketika sam
pat di safnya mengucapkan doa, "Ya A/,lah, berikanlah kepa
daku pahala yang paling utama yang Engkau berikan kepada 
hamba-hamba-Mu yang saleh." Ketika Rasulullah Saw. me-

Sanad hadis ini dhaif. Al-Hafizh di dalam kitab Takhrijul Jul,zka,...nya men
gatakan, pokok zikir ini mempunyai ayohid · (bukti) hadis yang hasan, 
dik.etengahkan oleh Im~ Abu Daud. dan Imam TUl'Dludzi melalui riwayat 
Bilal ibnu Yasar ibnu Zaid, pelayan Nabi Saw., dari ayahnya dan dari 
kakeknya. Tetapi di dalamnya tidak,terd.apat ikatan dengan waktu. Akhir 
hadis disebutkan, . •Sekaiipun ia lari dari llarisan," sebagai ganti dari, 
"Sekalipun dosa-dosanya seperti buih di laut." 
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nyelesaikan salatnya, beliau bertanya, "Siapakah yang meng
ucapkan doa tadi?" Lelaki itu menjawab, "Akulah orangnya, 
wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Kalau demikian, berarti 
kudamu disembelih dan kamu sendiri mati syahid di jalan. 
Allah Swt . ..9) 

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Sinni, Imam 
Bukhari telah meriwayatkannya pula di dalam kitab Tarikh-nya, 
yaitu dalam pembahasan autobiografi Muhammad ibnu Muslim 
ibnu Aidz. 

9) 

Bahwa ia pernah mengatakan, "Wahai Rasulullah, tunp.,k
kanlah kepadaku suatu amal yang Allah Swt. memberiku pa
hala atas amal itu." Nabi Saw. menjawab, "Hai Ummu Rafi', 
apabila engkau bangkit untuk mengerjakan salat, bertasbih. 

Di dalam. hadis terkandung keutamaan jihad yang beSIU'.. Jihad merupakan I 
' I 

pahala yang paling baik yang diberikan kepada hamba-hamba yang saleh.' 
Tetapi telah dijelaskan bil4wa hal eeperti ini adakalanya ter.jadi menurut 
perbedaan keadaanaya, hanya yang jelas salat merupakan amal yang paling' 
utama, demikian pula pembieara,-n tentang·perbandingan keutamaan antara 
zikir dan jihad. 
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lah kepada Allah sebanyak sepuluh lea.Ii, bertahlillah kepada
Nya sepuluh kali, bert.ahmidlah kepada-Nya sepuluh kali, ber
takbirlah kepada-Nya sepuluh kali, dan beristighfarlah kepa
da-Nya sepuluh kali. Karena sesungguhnya apabila engkau 
bertasbih, Allah berfirman, "Ini untuk-Ku"; bila engkau ber
tahlil, Allah berfirman, "Ini untuk-Ku"; apabila engkau ber
tahmid, Allah berfirman, "lni untuk-Ku"; apabila engkau ber
takbir, Allah berfirman, "lni untuk-Ku"; dan apabila engkau 
beristighfar, Allah berfirman, "Aku telah melakukannya." 

Doa ketlka lqamah 

Imam Syafii di dalam kitab Al-Umm meriwayatkan sebuah hadis 
mursal berikut sanadnya, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersab
,..:.a: 

Carilah o/,eh kalian doa yang diperkenankan, yaitu ketika pa
sukan bertemu (dengan musuhn~a), ketika iqamah salat (dise
rukaf\), dan ketika hujan turun. 0> 

-----,---,--

10) Hadis ri1'\ayat 1 Imam Syafii dalam ftab Al-Umm dalam akhir Bab "Istisqa" 
melalui Mak-hul, bahwa Rasululla~ 1,iSaw. hingga akhir hadis. Hadis ini mur
sal atau mu'adhdkal, mengingat ~gian besar riwayat Mak.-hul bersumber 
dari tabrin. Al-Hafizh di dalam kit@ Takhrijul M.zkar mengatakan bahwa 
lladis ini me,m. punyai pengullt h1tdia y.ng lain melalui Atha ibn .. u Rabah, 
'PiJ\tn Iugitl dibuka dllla.m tiga Qadaan. Karen• itu, gunalamlah kesem
plltan tenebut oleh kalillD untuk berdo1t." Pada kalimat sellll!jutnya disebut
bn.hlll aemisal dengan ha.dis mW"SGl-ny:1t lthk-hul. Hadis ini diketengahkan 
oleh · &'id ibnu Manshur, di dalam ki.tu Sunan-n,y•; ha.dis ini berpredikat 
maqtltu' jo,yyitl, tetapi menurut hukumnya dapllt dikategorilam sehagai hlldis 
mursal, menginpt hill seperti ini . tidak ,dapat dikatakan oleh ra-yu (pen-
iapat). 



104 

Imam Syafii mengatakan, "Aku menghafal hacljs bukan · hanya 
dari seorang mengenai doa yang diperkenankan ketika hujaµi tu
run dan ketika iqamah' salat diserukan. ,,n) 

11) Al-Hafizh mengatakan, aehubungan d~gan ma4 ini ada beberapa lladis 
yang mengutarakannya. Antara lain ialah hadis Abu Umamah r.a., bahwa 
Nabi Saw. pernah bersabda: 

.rt .. J\~_..t.\ ....... ~·-r ~!~~,l,~ ~,-:1:,h,, <·1-'~~ !. 
, .. .. ... ~~ • .J ~ • • ,. ~ ~ ~ 
~ .. "\I.-:' t\ ~,;(. ... ·.'" ~ ·.!. ... ti ,. ·~".... .... l \ ., ,,,, . --~"! ~ti ..,_,. ~ .,~... IJl.,.~_,,~~V~J';.u~c.1y:--=--

.~i ~~ 
Semua pi.ntu Ian.git dibuka dan doa diperltenanlan dalam empat keadaan, 
yaitu: Ketika kedua baristm di jalan °A/,lah bertemu, ketika hujan turun, 
ltetika iqamah salat diserukan, ltetika melihat Ka'bah. 

Hadis ini gharib, ~tengahkan oWt Imam Baihaqi di dalam kitab Al
Ma'rifah. Ia mengisyaratkan di dalam kitab Surum-nya, dengan pengertian 
bahwa hadis ini dhaif, sebab salah seorang pe:rawinya herasal dari negeri 
Syam, yaitu Ufair ibnu Mi'dan. Tetapi hadis ini mempunyai penguat dari 
hadis Ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa Ruulullall Saw .. pernah ber
sabda, "Semua pintu langit yang lima dibuka," kelanjutumya sama· dengan 
. hadis di atas, tetapi sanadnya dhaif pula. :Manurut h11R1At saya, doa di antara .· 
· azan dan iqamah banyak hadis yang meni'biearakannya; kea.impulannya me
ngatakan "8h,wa doa di antara azan dan iqamah diperkenankan, maka l>adis 
ini dapat dijadikan aebagai ~ 
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Bab ini cukup luas pembahasannya dan banyak hadis sahih yang 
menerangkannya dengan berbagai macam ~enisnya. Sehubungan 
dalam pembahasannya, muncul beberapa cabang masalah di da
Iam kitab fiqih. Kami menyitir sebagian darinya yang pokok-po
koknya saja dan tujuan-tujuannya dengan menghindari detail dan 
masalah yang jarang terjadi. Sebagaimana kami pun sengaja ti
dak menyebutkan sebagian besar ~ari dalilnya dengan maksud 
untuk meringkas, karena kandungan kitab ini bukan untuk men
jelaskan masalah dalil, melainkan untuk menjelaskan hal-hal 
yang diamalkan. Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada 
kami. 

Takblratul lhram 

Salat tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram, baik salat fardu 
maupun salat sunat. Takl,)iratul ihram menurut Imam Syafii · dan 
kebanyakan ulama mery:t>akan bagian dari salat, yaitu salah satu 
rukunnya. Sedangkan menurut Imam Ab1,1 Hanifah, takbiratul ih
ram merupakan syarat, bukan bagian dari salat. 

Lafaz takbir ialah Allaahf.t Akbar atau Allaahul Akbar. Kedua 
lafaz tersebut boleh menurut Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah 
serta yang lainnya, sedangkan menurut .Imam Malik ·1araz yang 
kedua tidak boleh. Sebagai tindakan berhati-hati, sebaiknya sese
orang memakai lafaz pertama untuk menghindari perselisihan. 

Tidak boleh bertakbir dengan selain kedua lafaz tersebut, se- : 
andainya seseorang mengucapkan Allaahul 'Azhiim, Allaahul Mu- . 
ta'alllii, Allaahul. A'zham, Allaahu A'~, atau Allaahu Ajallu, · . ,-- ,.... .. . 
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dan lain sebagainya yang serupa, salatnya tidak sah 1mepurut 
mazhab Imam Syafii dan mayoritas ulama. Akan tetapi, Imam 
AbuJ:lanifah mengRtakan sah. 

Seandainya seseorang mengucapkan Akbarullaah, salatnya ti
dak sah, menurut pendapat yang sahih di kalangan kami.· Tetapi 
menurut sebagian teman-teman kami, salatnya sah, sama halnya 
dengan masalah ucapan · salam di akhir salat secara terbalik. Se
andainya seseorang dalam akhir salat mengucapkan 'Alaikumus 
Salam, salatnya sah menurut pendapat yang sahih. 

Tak.bir dan lain-lain berupa zikir-zikir tidak. sah, kecuali 
mengucapkannya dengan lisan dan ia sendiri mendengar yang di
ucapkannya, bila ia tidak. terganggu oleh hal yang menghambat
nya untuk mendengar. Hal ini telah kami terangkan di permula
an kitab. Jika orang yang bersangkutan bisu atau sakit, cukup 
dengan menggerakkan mulutnya menurut kemampuannya, se
dangkan salatnya tetap sah. 

Takbir tidak sah dengan memakai bahasa 'Ajam (selain baha
sa Arab), bagi orang yang mampu mengucapkannya dengan baha
sa Arab. Bagi orang yang tidak. mampu, sah, tetapi ia wajib bela
jar mengucapkannya dengan bahasa Arab. Apabila ia melalaikan 
belajar, salatnya tidak sah; dan ia wajib meJlglllangi semua salat 
yang telah dikerjakannya selama ia melalaikan belajar. 

Menurut pendapat yang sahih dan terpilih, takbiratul ihram 
tidak boleh dipanjangkan dan tidak boleh dilagukan, melainkan 
diucapkan dengan jelas dan cepat. Menurut pendapat yang lain, 
takbiratul ihram diucapkan panjang. Pendapat yang benar adalah 
pendapat pertama. Sedangkan takbir-takbir lainnya, menurut 
pendapat yang sahih dan terpilih, sunat memperpanjang bacaan
nya hingga sampai kepada rukun berikutnya. Ada lagi pendapat 
yang mengatakan tidak dipanjangkan. Seandainya seseorang 
memperpanjang bacaan yang seharusnya tidak diperpanjang, atau 
meninggalkan bacaan panjang yang seharusnya dibaca panjang, 
salatnya tidakbatal, tetapi tidak ~peroleh keutamaim. 

Tempat untuk memperpanjang dalam takbiratul ihram ialahi 
sesudah huruf lam dari lafaz Al.~h. sedangkan yang lainnya tidak 
boleh dipanjangkan. · 
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Imam hendaklah·me· ngeraskan bacaantakblratul lh~.m da.n 
bacaan takblr pada setlap pe~ndahan <tarl ru un ke 
rukun talrmya. 

Menurut sunnah, imam hen~ah mengeraskan bacaan takbira
tul ihram .dan bacaan lain.iya agar makmum mendengarnya, se-
dangkan bagi makmtyr dianjurkan membaeanya ·· dengan suara 
rendah yang hanya didengar oleh diri sendiri. Tetapi seandainya 
imam merendahkari suaranya atau makmum mengerask.an baca
annya, salat masing-masing tidak batal. 

Hendaknya seseorang mengucapk:an takbir dengan benar, un
tuk itu janganlah seseorang melakukan bacaan paitjang bukan 
pada tempatnya. Jika ia memperpaitjang bacaan hamzah dari la
faz Allah, atau membaca isyba' harakat fat-hah pada huruf ba da
ri lafaz Akbar hingga bacaannya menjadi Akbaar, maka salatnya 
tidak sah. 

Jumlah takblr pada setlap bllangan rakaat 

Salat dua rakaat terdiri atas sebelas takbir, tiga rakaat tujuh be
las takbir, dan empat rakaat dua puluh dua takbir, semua itu di
syariatkan. Setiap rakaat terdiri atas lima takbir, yaitu takbir ru
kuk, empat takbir untuk dua kali sujud dan mengangkat kepala 
dari keduanya, ditambah dengan takbiratul ihram dan takbir ber
diri dari tasyahhud pertama. 

Semua takbir itu hukumnya sunat. Seandainya seseorang me
ninggalkannya dengan sengaja atau lupa, salatnya tidak batal 
dan tidak haram serta tidak usah sujud sahwi, kecuali takbiratul 
ihram, karena salat tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram. 
Para ulama tidak. berselisih dalam masalah ini. 

Doa sesudah takblratul lhram 

Sehubungan dengan masalah ini (membaca doa sesudah takbira
tul ihralq), banyak hadis yang menerangkannya. Semuanya ter
siJ:IJ.pul sebagai berikut: 
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Allah Mahabesar dengan sebesar-besamya, dan segala pufi 
bagi AUah dengan sebanyak-banyaknya. Mahasuci Allah pagi 
dan petang. Aku menghadapkan diriku kepada Tuhan Yang 
telah menciptakan langit dan bumi dengan meluruska111 ~e
taatan kepada-Nya dan berserah diri, dan aku bukan terma
suk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, semua 
ibadahku, hidup dan matiku hanyalah bagi Allah, Rabb se
mesta alam; tiada sekutu bagi-Nya. Dan dengan demikianlah 
aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang-orang 
yang ·muslim. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada Tuhan se
lain Engkau. Engkau adalah Rabbku, dan aku adalah ham
ba-Mu. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri dan 
aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah segala dosaku; 
tiada seorang pun yang daptit mengampuni dosa-dosa kecuali 
Engkau: Berilcih aku petunjuk kepada akhlak yang paling 
baik, tiada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk ke
pada akhlak ya,ag paling bail kecuali Engkau, dan paling;, 
kanlah diriku dari akhlak yang buruk, tiada seorang pan 
yang dapat memalingkan dari akhlak .. ya,ag buruk ... ~ali 
Engkau. Aku penuhi seruan.-Jlu clan aku merasa bakqgia de-
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ngan rrumjalankan seruan-Mu. Semua kebaikan berada di ta
ngan kekuasaan-Mu, dan kejahatan itu bukan bersll,fnber da
ri-Mu, aku memohon pertolongan kepada-Mu dan berserah di
ri kepada-Mu, Mahaagung lagi Mahatinggi Engkau, aku me
mohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu. 

Sesudah itu hendaknya seseorang mengucapkan doa berikut: 

,,,,,,,,,,,,,,,_ ..... ,, .... 1 .... r:t ,,,,,,\~~,,,,,, ,,,,, , ,,,,r ~tr, 
. Ill I , ".A~. ... ~u u • . J • . ~u 
'-,,;ii! . v .. --: .._, . '-[ .. c_r.:-:j ~ ,, • 

. ~ 7."f.li~"J.t(~,:, ~ ,.~,c-r. -: .. ~-:- ~~tr ,1.-,j "._1~ 
~~ -~~ if... ~~ \ >~-

• ., ..... -r ti,,, cr.tJi" ~"'"'~\t;''l, ::JI . .:Ll,~ ~1 ,~.11, .,/,.fl-' '..J;,, !-' • ,, ;. .. ':t r.r / '-:l- / . ,. 

Ya Allah, jauhkanlah antara diriku. d.an dosa-dosaku, seba
gaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Th Allah, 
bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku sebagaimana baju putih 
dibersihkan dari kotorannya. Ya Allah, cucilah diriku dari 
dosa-dosaku tlengan salju, air, dan embun. 

Sem~a itu disebutkan di dalam hadis sahib yang bersumber dari 
Rasulullah Saw. · 

, Sehubungan dengan bah ini ada hadis lain yang menerang
i kannya, antara lain ialah hadis Siti Aisyah r.a. yang mencerita-
kan seperti berikut: . 

. ,,. ' ,... 
~~~J\Ja~I f,~i\1~1~_;~{u~-;::~18~ 
-:' '~,..1 ...... ,;J.,,,,,, "'~-,,, _,;,., ,,·\§"1"'-:":,, 1'' ~~--~ J,lj1 .___,.,, .¥..J ,~ ~~i.:a..,_J ,~ U½-'.J ,.'-!J :J 

:tl.)" / 
.. · ~ 

Nabi Saw. apabila membuka salatnya mengucapkan doa ber
ikut, "Mahasuci Engkau, ya-Allah, dan dengan memuji kepa
da-Mu, Mahaagung asma-Mu, Mahatinggi keagungan-Mu, 
dan tiada Tuhan selain Engkau." · 

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, Imam Abu· Daud, 
dan Imam lbnu Majah dengan sanad-sanad yang dhaif. Hadis ini 
dinilai dhaifoleh Abu Daud dan Imam Turmudzi serta Imam Bai-

: haqi dan 1;n-lainnya. 
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Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud, Imam 
Turmudzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Baihaqi 
melalui riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri r.a., tetapi mereka 
menilainya dhaif. 

Imam. Baihaqi mengatakan, doa iftitah (pembukaan) ini diri
wayatkan pula dengan lafaz seperti berikut: 

Mahasuci Engkau, ya Allah, dan dengan memuji kepada-Mu. 

melalui sahabat Ibnu Mas'ud dengan predikat marfu', sedangkan 
riwayat yang diketengahkan melalui sahab~t Anas r.a. ber
predikat marfu' pula, tetapi semuanya berpredikat dhaif.1) 

Imam Baihaqi mengatakan, riwayat paling sahih mengenai
nya ialah yang melalui sahabat Umar ibnul Khaththab r.a. Kemu
dian Imam Baihaqi meriwayatkannya pula berikut sanadnya me
lalui sahabat Umar r.a. seperti berikut: 

,,,:, J,, ~--\~ ~~ ,,.,,,. ,.. ~~\ ~~~~ !., 1, f' :;-{.. "'17{/4';\ ,Z!~ ... .:a\~.)~°ie>~j . ~ • tO\.:t~_P,-J. 
"' ~,,,,,,,,, 1 ,,,:,,.. 1'it ,,_.., 'h/::',; 

.<l.r__#4._..),, ~., 'e,~c;~~ 

Bahwa beliau Saw. melakukan takbiratul ihram, lalu meng
ucapkan doa berikut, "Mahasuci Engkau, ya Allah, dan .de-

1) Tetapi secara keseluruhan semua nwayat mengenai hal ini salin6 memper
kuat kedudukan hadis. Al-Hafizh ibnu Hajar menilainya hasan di dalam ki
tab Talthrijul Adzkar. Ia mengatakan sesudah mengetengahkan hadis, ber
ikut sanadnya dari berbagai jalur, bahwa hadis ini hasan. Imam Abu l>aud, 
Imam Turmudzi, Imam Nasai, Imam lbnu Majah, dan Imam Baihaqi telah 
mengetengahkannya. 

Kami katakan pula bahwa hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim dan 
disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan dari kalangan sahabat yang mengamalkan
nya ialah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud r.a. Hadis ini dipilih sebagai doa if
titah oleh Imam Abu Hanifah dan lain-lainnya, serta dipakai pula oleh seba
gian ulama yang terhormat, seperti Sufyan, Imam Ahmad, dan selain ke
duanya. 
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ngan memuji kepada-Mu, Mahaagung asma-Mu dan Maha
tinggi keagungan-Mu., tidak ada Tuhan. selain Engkau. -2) 

Kami meriwayatkan di dalam Sunan Baihaqi melalui Al-Harits, 
dari Ali k.w. yang telah mence~tak.an: 

1' \\<i J,,,:,:~~,,,,--: \ ..,.,~."~"\\~\~,; ..,.,..,.. ~~,\~~! --:[ 1-:-r~ 
~-J; U,O e_·0111• J ,!j """" .)I.:::::, , ~ , ~ ~ 

'lt1J "lli~,{~, -!J~., 4'~\~1~,~r;:~ !,.,~;1~, _., .,,,v:;;;;- .....r- ~ u,;:-- • ,,,, 
' ,~ ,,,,, .J. ,,,.. ,,., _...,,,,, ;, ..,.,~~~ ' ,,,,,....,..., 

.,~1<:J\ •• ,,~.=.-.J~ .. ,,;.,__, ,~\ J\'-a.)~.:UI w~ ~,.., ,,, ...,, ~· - • - ,,,, • vr""' •• 

Nabi Saw. apabila membuka salatnya mengucapkan doa be
rikut, 'Tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, 
aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku telah berbuat 
kejahatan. Maka ampunilah daku, sesungguhnya tiada se
orang pun yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, aku 
menghadapkan diriku," hingga akhir hadis. 

Hadis ini berpredikat dhaif, karena sesungguhnya Al-Harits Al
A'war adalah seorang perawi yang telah disepakati kelemahan
nya. 3> Asy-Sya'bi sering mengatakan bahwa Al-Harits adalah se
orang pendusta. •> 

Adapun ucapan Nabi Saw. yang mengatakan, "Wasy-syarru 
laisa ilaika," menurut pendapat ahlul haq dari kalangan ahli ha
dis, ahli fiqih, ahli tauhid para sahabat, para tabi'in, dan orang
orang yang sesudah mereka dari kalangan ulama kaum. muslim 
mengatakan, "Semua yang ada, yang baik dan yang buruk, yang 

2) 

3) 

4) 

Hadis riway~_ImamJ'dl!l!lim__dLd.alam kitab Shahihnn no. 399, lutabush 
Sh.alat, Bab "Hujah Orang yang Mengatakan, "Blsmillaah-Tidak Dibaca 
Keras'." Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Daruquthni dan Imam 
Baihaqi serta selain keduanya. 
Bahkan dia kurang dipercaya dalam perkataannya, mengingat ia orang yang 
dluuf periwayatannya. Tetapi mereka (ahli hadis) tidak sepakat mengenai 
predikat dl&ai.fJJYa, karena Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi mengatakan bahwa 
menurut sumber yang berasal dari Ibnu Mu'in; ia dinilai tsiqah, (dapat dipe:r
caya periwayatannya). Al-Abbas Ad-Darimi mengatakan bahwa dia (Al· 
Harits) tidak ada mualah. · 
Asy-Sya'bi menilai Al-Harits itu sering berdusta dalam mengemukakan pen· 
dapatnya. tatapi tidak dusta dawn hadis yang diriwayatkanJJ:ya. 
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bean41nfaat dan yang berbahaya. .diciptakan Allah Swt. ~;. 
kan kehendak dan takdirnya. Apabila hal ini telah ditetapkan, ki
ta harus menakwil makna Jladis ini." Pendapat mereka sehubung
an dengan makna kalimat inl tersimpulkan ke dalam jawaban-ja
waban berikut: 

Pertama, yaitu pendapat yang paling terkenal, dikemukakan 
oleh 'An-Nadhr ibnu Syumail dan para imam sesudahnya. Malma 
kalimat inl ialah "kejahatan (keburukan) itu tidak: da~t di
jadikan sebagai amal taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Mu".' 

K£dua, mengatakan bahwa artinya "kalimat yang buruk iidak. 
akan naik kepada:!\lu, melainkan hanya kalimat yang baiklah 
yang naik kepada-)Mu". · 

Ketiga, · mengatakan bahwa keburukan atau kejahatan tidak: 
pantas dinisbatkan kepada-Mu. Karena itu, tidak pantas bila di
katak:an, "Hai Tuhan Pencipta kejahatan," sekalipun pada haki
katnya Dia juga yang menciptak:annya. Sebagaimana tidak boleh 
pula dikatak:an, "Wahai Tuhan pencipta babi-babi," sekalipun pa
da kenyataannya Dialah yang menciptakannya. 

K£empat, mengatakan bahwa keburukan atau kejahatan itu 
bukan dinamak:an keburukan atau kejahatan bila dinisbatkan ke
pada hikmah (k~bijaksanaan)-Mu, karena sesungguhnya Engkau 
tidU,. menciptakan sesuatu secara sia-sia. 

Demikianlah had.is yang m~cetitak:an tentang zikir-zikir dalam 
· doa tawa.iiuh (iftitah). Untuk itu, disun~ menggabungkan se
muanya bagi orang yang salat sendirian; juga bagi imam, apabila 
para makmum menyetujuinya. Jika para mak:mum tidak: menye
tujui membaca ga\>ungan semua doa ift.itah, imam tidak: boleh 
memperpanjang salat bersama mereka, melainkan cukup dengan 
sebagian dari doa ift,itah tersebut. Tetapi sudah cukup baik bila ia 
meringkas bacaannya hanya pada, "Aku menghadapkan diriku -
hingga- termasuk orang-orang muslim." Demikian pula bagi· 
.oranJ yang salat sendirian, bila ia memilih memperpendek baca
an iftitahnya. 

Semua zikir di atas disunatkan dalam salat fardu dan salat 
sunat. Seandainya-seseorang meninggalkannya dalam rakaat per
tama dengan seng&ja atau lupa, ia tidak boleh mengerjakan sesu
dahnya, mengingat waktunya telah habis. Seandain1' ia menger· 
jakan (sesudah rakaat pertama), hal itu makfuh, tetapi salatnya 
_tidak batal. Seandainya ia me~ya sesudah tak:biratul 
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ihram hingga memulai bacaalinya atau telah 'membaca ta
~awwudz, tempa'tnya telah lewat, clan ia tidak boleh melakukan
nya;. tetapi seandainya ia· membacanya sesudah itu, salatnya ti
dak batal. Seandainya ia sebagai makmum masbuq yang menjum
pai imamnya pada salah satu rakaat, ia boleh mengerjakannya, 
kecuali jilta ia merasa khawatir bila membaca doa iftitah, bacaan 
surat Al-Fatihah akan terlewatkan. Dalam keadaan seperti itu ia 
harus membaca. Al-Fatihah, k.arena membaca Al-Fati'hah lebih di
kukuhkan mengingat hukumnya wajib, sedangkan doa iftitah ha
nya sunat. 

Seandainya makmum masbuq menjumpai imam bukan dalam 
keadaan berdiri, seumpamanya imam sedang rukuk, sedang sujud 
atau sedang tasyahud, hendaklah ia berihram bersama imam dan 
mengerjakan zikir yang sedang dikerjakan oleh imam, serta tidak 
boleh membaca doa iftitah, baik saat itu maupun sesudahnya. 

Teman-teman kami berbeda pendapat mengenai kesunatan 
doa iftitah dalam salat jenazah. Menurut pendapat yang paling 
sahib tidak disunatkan, mengingat salat jenazah pada dasarnya 
dikerjakan. dengan ringan. · 

Doa iftitah itu sunat, bukan wajib. Seandainya seseorang me
ninggalkannya, ia tidak boleh sujud sahwi. Hal yang disunatkan 
itu dilakukan dengan suara yang rendah; bila seseorang memba
canya dengan suara keras, berarti ia mengerjakan hal yang mak-
ruh, tetapi salatnya tidak batal. · · 

Membaca ta'awwudz sesudah doa lftltah 

Membaca ta'awwudz sesudah doa iftitah hukumnya sunat menu
rut kesepakatan semuanya; ta'awwudz merupakan pendahuluan 
untuk membaca AI-Qur'an. Allah Swt. telah berfirman: 

11i ~ '( ~ f ,,, ~ I 17 ,,,, "( ( ,,,,.,,,,J ,, ,, z,,,.,,, ,,, "' 
~"iJ-:!.it .~.- \~l1q? fe I·~.·."." u~li-·,1·~t1~1 4\j\i9 l~ ;,'- ,- .. V-~r ;., , 1J~ V ,,, 

Apabila kamu membaca Al-Quran,. hendaklah kamu meminta 
perlindungan kepada Allo.h dari setan yang terleutuk; (An;. 
Nahl: 98Y 

Makna ayat menurut jumhur ulama ialah "apabila kamu hendak 
membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu membaca ta'awwudz terle
bih dahulu". 
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Lafaz yang terpilih untuk ta'awwudz ialah: 

. _,, - ~fl 'U:; ~j 1-:' ~ \., _i ")\ 
P,..";:V" ~ .. ~J.JJ;,, ~ 

Alm berliridung kepada AUah dari settn yang terkutuk. 

Tetapi ada juga riwayat yang mengatakarl: 

,,,. ,...-: ' )~ • __ ,, - ~~, · (1,~~t, <_,. --"1 ~\i~~ .1..1, ~ \., j :-:f p~ ~ .. u-~y~ ,, .. ,, ,,,, ;-, 'Y"" 

Aku berlindung kepada AUah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk. 

Kalimat kedua ini tidak mengapa, tetapi menurut pendapat yang 
terkenal lagi terpilih adalah kalimat pertama. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam 
Turmudzi, Imam Nasai, Imam lbnu Majah, dan Imam Baihaqi 
serta lain-lainnya: 

' ,, ,,, : ' /. ' ,,,,,, 
.u1L~!,1, : o "',:;- i\ ~ o~/-.:\1 'C".iJl.9~ ~4 (~"1l1~~\ DI ,,,, ;, ~ ,,,,/~ ,,,,. ,,,, ~ r..r:- r~ ,,, - ;,,, 

'7,,,-:',,, ,.,,,,,,,, ,,,,,,,, ~ \LI ~.f ,,,. 
• ".__-~~-' ~ • . .P ~ \~ ,., .-. I ,._11 ;,-?,,~ ,,,, , ,,,,,,,,, t.r"" --;,, ;;,,, ... f..T,' 

Bahwa Nabi Saw. sebelum memulai bacaannya dalam salat 
mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah dari setan yang 
terkutuk, yaitu dari sifat takaburnya, rayuan dan godaan
nya." 

Menurut riwayat lain seperti berikut: 

• '? /,,, ,,,,,, ,, ,, a 1£,, '7,t ,,,. ., ,,... ., ,,,... , "')"' 
'\. ,:,ii_Jo'.- ~ ··~~ ... lj :. '~- "'\~t,. '.'~'!Jl.(u\.i j,.c..\ 
/, , ,,;__;,,,..-. t,,,T, 1""";," ,, .. "\~ ~ ,,,, ,., .r-,, ,,,, .,, .~.., ,,,, ,,, 
Aku be~lindung Juqx,,g,a Allah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui dari set(m yang terkutuk, yaitu dari goda
annya, sifat takaburnya, dan rayuannya.-

Makna al-hamz ialah al-junun, yaitu gila. Anmafakh artinya sifat 
takabur, sedangkan an-nafats artinya syair setan. 
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Huku..-, rt11~baca ta'awwudz 

Memb,..ca ta'awwudz bukumnya sunat, bukan wajib. Seandainy, 
sese~ng mf!;ninggalkannya, tidak berdosa, dan salatnya tidalt 
batal, baik ia' meninggalkannya karena sengaja ataupun lupa; dan 
ia tidak boleb sujud sahwi karena meninggalkannya. Membaca ta
'awwudz disunatkan dalam semua salat, baik yang fardu maupun 
yang sunat; disunatkan pula dalam salat jenazab, menurut pen
'(iapat yang paling sahib, demikian pula bagi orang yang akan 
membaca Al-Qur'an di luar salat menurut kesepakatan semuanya. 

Membaca ta'awwudz disunatkan dalam rakaat pertama me
nurut kesepakatan semua. Jika seseorang tidak membacanya da
lam rakaat pertama, ia boleb membacanya dalam rakaat kedua. 
Jika ia masib belum membacanya, ia boleb mengerjakannya sesu
dah rakaat kedua. 

Jika seseorang telah membaca ta'awwudz dalam rakaat per
tama, apakab disunatkan pula dalam rakaat kedua? Sebubungan 
dengan pertanyaan seperti · itu, di kalangan teman-teman kami 
ada dua jawaban. Jawaban paling sahib mengatakan disunatkan, 
tetapi dalam rakaat pertama lebib disunatkan lagi. Apabila sese
orang membaca ta'awwudz dalam salat yang sirri bacaannya, ma
ka ta'awwll,dz pun dilakukan dengan bacaan yang sirri (bacaan 
yang rendah). Tetapi jika ia membaca ta'awwudz dalam salat 
yang jahri (bacaan yang keras), apakah bacaan ta'awwudz dilaku
kan dengan keras pula? Masalahnya masih diperselisihkan. Seba
gian dari teman-teman kami ada yang mengatakan bacaan dipe
lankan, sedangkan jumbur ulama berpendapat bahwa Imam Sya
fii -sebubungan dengan masalah ini- mempunyai dua pendapat. 
Pendapat pertama mengatakan bahwa antara bacaan yang pelan 
dan bacaan yang keras sama saja; pendapat ini menurut nasb 
yang terdapat di dalam kitab AJ-Umm. Sedangkan pendapat ke
dua mengatakan; disunatkan mengeraskan bacaan ta'awwudz; bal 
ini di-nash-kan di dalam kitab Imla-nya. 

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa masalah ini 
masib diperselisibkan di antara dua pendapat, salah satu di anta
ranya mengatakan bahwa bacaan dikeraskan. Pendapat inilab 
yang dianggap sahib oleb Syekh Abu Hamid Al-lsfirayini, imam 
teman-teman kami di Irak, dan dinilai sahib pula oleh temannya, 
yaitu Al-Mahamili serta lain-lainnya. Pendapat inilah yang 
dahulu diamalkan oleb Abu Hurairah r.a. 
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Ibnu Umar r.a. dahulu selalu memelankan bacaan ta'awwudz. 
Pendapat inilah yang paling sahih dan yang terpilih di kalangan 
jumhur teman-teman kami. · 

Membaca Af-Qur'an· '8Sudah ta'awwudz 

Membaca Al-Qur'an di ;dalaln salat hukwnnya wajib menurut ke
sepakatan semuanya yang didukung dengan nash-nash yang jelas 
lagi gamblang. Mazhab kat11i dan mazhab jumhur ulama menga
takan, membaca Al-Fatihah adalah wajib; bila: dig~ti dengan 
yang lain, tidak cukup b~ orang yang mampu membacanya. Hal 
ini berlandas kepada sebuah ~dis sahih yanf' me~takan bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: , , 

J /. ,,a ,, ,, 0 ~J .,,, . ~ts:r,~~~,..-.?'~7a~~G.· if~ ;., , ,,, ~ ;,, ·~ ,L,>1-:! ~ 

Salat yang di dalamnya tidak dibacakan Fatihatul Kitab ti
dak cukup (tidak sah). 

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Abu Hatim 
ibnu Hibban di dalam kitab Shahih masing-masing, dengan sanad 
yang sahih, dan keduanya menilai hadis ini sahih. 

Di dalam kitab Shahihain disebutkan sebuah hadis, bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

Tidak ada salat kecuali dengan Fatihatul Kitab. 

Diwajibkan membaca: 

,,,, ' ,,,,.-..,<, .. '~;ii~\': ".\ 
h" .. ~ .r ~ - / ~ 

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penya
yang. 

Karena ia merupakan ayat yang lengkap dari permulaan ayat su
rat Al-Fatihah. Diwajibkan membaca seluruh surat Al-Fatihah 
berikut tasydid-tasydid-nya yang semuanya berjumlah empat be
las tasydid, yaitu tiga pada basmalah, sedangkan sisanya berada 
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pada ayat lanjutannya. Jika seseorang tidak membaca salah satu 
dari tasydid-nya atau bacaannya cacat, maka b1;1tallah bacaannya. 

Ia wajib membacanya secara tertib dan berturut-turut;' sean
dainya dalam membacanya tidak tertib atau tidak berturut-turut, 
maka bacaannya tid.ak sah. Bila menghentik.an bacaannya hanya 
untuk menarik napas dimaafkan. 

Seandainya makmum mel3:!ukan sujud tilawah beserta 
imam, atau ia mendengar imam ni~baca amin, lalu ikut memba
ca amin bersama imam;-1ttau. ia ·meminta rahmat atau meminta 
perlindungan dari nera~ karena bacaan si imam yang menyebab
kan ia berbuat demiltjart; sedangkan ia dalam keadaan membaca 
surat Al-Fatihah; maka menurut pendapat yang paling sahib, ia 
tidak boleh memutuskan bacaan Al-Fatihahnya, karena dalam ke
adaan dimaafkan. 

Yang membatalkan bacaan AI-Fatihah 

Seandainya seseorang berlaku talhin (cela) dalam membaca Al
Fatihah yang menyebabkan maknanya berubah, maka bacaannya 
menjadi batal; tetapi jika talhinnya tidak mengubah makna, baca
annya tetap sah. Talhin yang membuat mukna cela ialah seperti 
ucapan an'amtu atau an'amti, atau bacaan iyyaki na'budu. Baca
an yang tidak mengubah makna ialah seumpama ia membaca 
Rabbul 'aalamiina atau Rabbal 'aalamiincr, atau ia membaca 
nasta'iina atau nasta'iini. 

Seandainya ia mengucapkan walazh-zhaalliina, bukan wa
ladh-dhaalliina, menurut pendapat yang paling kuat salatnya ha~ 
tal, kecuali bila ia tidak mampu mengucapkan dhadh sesudah be
lajar dengan sungguh-sungguh, maka ia dimaafkan. 

Hal yang dibolehkan bagi orang yang tldak mampu mem
baca AI-Fatlhah dengan balk dalam salat 

Seandainya seseorang tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan 
baik, hendaknya ia membaca yang lainnya dari Al-Qur'an dengan 
kadar yang sama. Seandainya ia tidak dapat membaca sesuatu 
pun dari Al-Qur'an, hendaklah ia membaca zikir-zikir, seperti tas
bih, tahlil, dan sebagainya yang kadarnya sama dengan ayat-ayat 
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surat Al-Fatihah. Seandainya seseorang tidak mampu juga mem
baca sesuatu pun dari zikir-zikir, sedangkan waktu untuk belajar 
sempit, hendaklah ia berdiri selama seseorang membaca Al-Fati
hah, lalu _rukuk. Salatnya dianggap cukup jika ia tidak melalai
kan belajar; tetapi jika ia melalaikan belajar, maka ia wajib 
mengulangi salatnya. Berdasarkan ·semua hipotesis di atas, bila 
seseorang mampu belajar, maka ia wajib belajar membaca AI~Fa
tihah. 

_ Andaikata seseorang tidak dapat membaca surat Al-Fatihah 
dengart bahasa Arab, tetapi hanya dapat membacanya dengan ba
hasa 'Ajam, maka ia tidak boleh membaca Al-Fatihah dengan ba
hasa 'Ajam (terjemahan), melainkan ia dikategorikan sebagai 
orang yang tidak mampu. Hal yang diwajibkan atas dirinya ialah 
membaca penggantinya, seperti yang telah kami sebutkan di atas. 

Hukum membaca surat selaln surat AI-Fatlhah dalam salat 

Sesudah membaca surat Al-Fatihah, seseorang hendaknya mem
baca suatu surat lain atau sebagian dari suatu surat lain; hal ini 
hukumnya sunat. Seandainya seseorang meninggalkan hal ini, sa
latnya sah dan tidak usah sujud sahwi, baik salat fardu maupun 
salat sunat. 

Tidak disunatkan membaca surat dalam salat jenazah, menu
rut pendapat paling sahih di antara dua pendapat, mengingat sa
lat jenazah itu secara prinsipnya ringan dikerjakan. 

Selanjutnya seseorang boleh memilih: Jika mau, ia boleh 
membaca suatu surat secara lengkap, atau membaca sebagian da
ri surat, tetapi surat yang pendek lebih afdal daripada surat yang 
panjang bagi orang yang menguasainya. · 

Surat disunatkan dibaca berdasarkan urutan yang ada pada 
mush-haf. Untuk itu, dalam rakaat kedua hendaknya seseorang 
membaca surat yang urutannya sesudah surat yang telah dibaca
nya ~alam rakaat pertama, yakni surat yang kedua sesudah surat 
yang pertama. Seandainya seseorang membaliknya, hukumnya 
boleh, tetapi menyimpang dari hal yang lebih utama. Hal yang di
sunatkan ialah membaca surat dilakukan sesudah membaca Al-

/Fatihah. Seandainya seseorang membacanya sebelum Al-Fatihah, 
:m,aka bacaannya itu tidak dianggap sebagai bacaan surat. 
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Hal yang telah kami sebutkan tentang sunat membaca surat 
(selain Al-Fatihah) berlaku bagi imam dan orang yang salat sen
dirian. Bagi makmum disunatkan membacanya bila imam mem
bacanya dengan suara yang sirri (perlahan-lahan). Bila imam 
membacanya dengan suara jahri (keras), maka makmum jangan 
melebihi dari bacaan Al-Fatihah bila ia mendengar bacaan surat 
imam. Tetapi bila ia tidak dapat mendengar atau hanya mende
ngar suara bacaannya tetapi tidak jelas, maka menurut pendapat 
yang paling sahib, makmum disunatkan membaca surat dengan 
suara yang tidak mengganggu orang lain yang ikut salat bersa
manya. 

Surat yang sunat dibaca dalam salat Subuh dan salah Lohor 
adalah surat mufashshal yang panjang5>, sedangltan dalam salat · 
Asar dan Isya membaca surat mufashshal yang pertengahan. Da
lam salat Magrib disunatkan membaca surat mufashshal yang 
pendek. Jika ia sebagai seorang imam ia harus meringankan ba
caannya lebih dari itu, kecuali jika ia mengetahui bahwa para 
makmum lebih menyukai surat yang panjang. 

Hal yang disunatkan lagi ialah membaca surat AUf lam mini 
tanzil atau surat As-Sajdah dalam rakaat pertama salat subuh 
hari Jumat, dan dalam rakaat kedua membaca surat Hal ataa 
'alal insaani (Al-Insan). K.edua surat itu .'-iendaknya dibaca secara 
lengkap. Mengenai apa yang dilakukan oleh sebagian orang, yak 
ni membatasi bacaannya pada sebagi~n dari masing-masingnya, 
hal.ini bertentangan dengan sunnah. 

Dalam salat harifaya clan salat istisqa disunatkan membaca 
surat Qaf dalam rakaat pertama sesudah Al-Fatihah, sedangkan 
dalam rakaat kedua membaca surat Iqtarabatis sa'ah. Jika ia su
ka, dalam rakaat pertama boleh membaca surat Sabbihisma rab
bikal a'la, dan dalam rakaat kedua membaca Hal ataaka hadii
tsul ghaasyiyah, keduanya disunatkan. 

Seseorang disunatkan membaca surat Al-Jumu'ah dalam ra
kaat pertama salat Jumat, dan dalam rakaat kedua membaca su
rat ~-Munafiqun. Jika ia suka, dalam rakaat pertama boleh 
membaca surat Sabbaha, dan dalam rakaat kedua membaca Hal 
ataaka; keduanya disunatkan. 

5) Menurut pendapat yang sahib, surat mufashshal ~ulai dari surat Qaf 
hingga akhir mush-ha,f. 
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Hendaklah seseorang bersikap hati-hati, jangan memperpen
dek bacaan dengan membaca sebagian dari surat dalam salat-sa~ 
lat tersebut. Jika. ia hendak meringankan bacaannya, ia boleh 
mempercepat bacaannya, tetapi tanpa mengacaukan bacaan. Hal 
yang disunatkan dalam dua rakaat sunat Subuh ialah dalam ra
kaat pertama sesudah Al-Fatihah membaca firman-Nya: 

,i::,q,,. .. Kf.i1j~~1b(~,~~ .. ' .. ,,,,,, ,, /- ;,, y 

Katakanlah (hai orang-otang .mukmin\ "Kami beriman kepa
da AUah dan apa yang dj,turunkan kepada kami," hfogga 
akhir ayat. (Al-Baqarah: 136) 

Sedangkan dalam rakaat kedua sesudah Al-Fatihah hendaknya ia 
membaca firman-Nya: 

Katakanlah, "Hai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan," hingga akhir ayat. 
(Ali Imran: 64) 

Tetapi jika ia suka, dalam rakaat pertama boleh membaca surat 
Al-Kafirun sesudah Al-Fatihah, sedangkan dalam rakaat kedua 
membaca surat Al-Ikhlash. 

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah 
Saw. pernah mengerjakan hal tersebut. Dalam dua rakaat sunat 
Magrib dan dua rakaat sunat thawaf dan salat lstikharah, dalam 
rakaat pertama disunatkan membaca surat Al-Kafirun, sedang
kan dalam rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlash. 

Dalam salat Witir, apabil9: seseorang melakukannya seba
nyak tiga rakaat, · maka dalam rakaat pertama sesudah surat Al
Fatihah dianjurkan membaca surat Al-A1a, dalam rakaat kedua 
surat Al-Kafirun, sedangkan dalam rakaat ketiga membaca surat 
Al-lkhlash dengan surat Mu'awwidzatain (surat Al-Falaq dan su
rat An-Naas). Semua yang telah kami sebutkan itu benar-benar 
diketengahkan oleh hadis-hadis sahib dan lain-lain yang terkenal, 
kami tidak perlu membahasnya secara panjang lebar. 
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Surat yang disunatkan dlbaca pada rakaat pertama, blla 
dltlnggalkan (karena lupa) hendaklah dibaca pada rakaat 
kedua 

Searidainya seseorang meninggalkan surat Jumu'ah dalam rak.aat 
pertama dari salat Jumat, hendaknya dalam rakaat kedua ia 
membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun sekaligus. 
Demikian pula dalam salat Harl Raya, salat lstisqa, salat Witir, 
sunat Subuh, dan lain-lainnya yang telah kami sebutkan, terma
suk ke dalam pengertian pembahasan pasal ini. Dengan kata lain, 
apabila seseorang meninggalkan hal yang telah disunatkan dalam 
rakaat pertama, hendaklah ia melakukannya dalam · rakaat ke
dua, yakni bacaan rakaat pertama dan kedua sekaligus. Tujuan
nya ialah agar salat orang yang bersangkutan tidak terlepas dari 
kedua surat yang disunatkan itu. 

Seandainya seseorang dalam salat Jumat pada rakaat perta
ma membaca surat Munafiqun, maka dalam rakaat kedua hen
daknya ia membaca surat Al-Jumu'ah, tanpa mengulangi lagi su
rat Al-Munafiqun. Dalil mengenai hal ini telah kami ketengahkan 
secara rinci di dalam syarah kitab Al-Muhadzdzab6>. 

Bacaan pada rakaat pertama hendaklah lebih panjang 
daripada bacaan ra~aat kedua 

/ 

Di dalam hadis sa1J,ili telah disebutkan bahwa Rasulullah Saw. se-
lalu memperpanjang rak.aat pertama salat Subuh dan salat lain
nya lebih dari yang belialJ. lakukan dalam rakaat kedua. Akan te
tapi, mayoritas teman kanii memberikan penakwilan, bahwa ba
caan rakaat pertama tidak boleh lebih panjang daripada rakaat 
kedua. Sedangkan ahli tahqiq dari kalangan mereka berpendapat 
bahwa rakaat pertama dianjurkan lebih panjang bacaannya dari
pada rakaat kedua karena berlandaskan kepada hadis sahih tadi. 

Semua teman kami sepakat bahwa rakaat ketiga dan keem
pat lebih pendek daripada rakaat pertama dan rakaat kedua. Te
tapi menurut pendapat yang paling sahih, dalam rakaat ketiga 
dan rakaat keempat tidak disunatkan membaca surat (selain Al-

6) Kitab ini dikenal pula dengan nama kitab AJ.-Majmu'. 
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Fatihah). Jika kami katakan bahwa hal itu disunatkan, maka 
yang benar ialah bacaan rakaat ketiga sama dengan bacaan ra- · 
kaat keempat. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ra
kaat ketiga lebih panjang daripada rakaat keempat. 

Para ulama sepakat bahwa dianjurkan mengeraskan bacaan 
dalam salat Subuh dan kedua rakaat dari salat Magrib dan salat 
lsya. Demikian pula dalam salat Jumat, salat dua Harl &ya, sa
lat Tarawih, dan salat Witir. Sedangkan dalam salat Lohor, salat 
Asar, rakaat ketiga dari salat Magrib serta rakaat ketiga dan ra
kaat keempat dari salat lsya, bacaan dipelankan. 

Hal tersebut disunatkan bagi imam dan orang yang salat sen
dirian.-Sedangkan makmum tidak boleh mengeraskan bacaannya 
dalam/~atu salat pun di antara yang tersebut di atas, menurut ke
sepakatan semua. 

Disunatkan mengeraskan bacaan dalam salat gerhana rembu
lan dan membaca pelan dalam salat gerhana matahari. Disunat
kan pula mengeraskan bacaan dalam salat istisqa, sedangkan da
lam salat jenazah bacaan dipelankan jika salat dilakukan pada 
siang hari; begitu pula bila salat dilakukan di malam hari, menu
rut pendapat yang sahih lagi terpilih. Bacaan tidak boleh dikeras
kan dalam salat-salat sunat siang hari selain dari yang telah ka
mi sebutkan di atas, yakni selain salat Harl &ya dan salat Is
tisqa. 

Teman-teman kami berselis.!lt _ _pendapat, mengenai salat-salat 
sunat malam hari. Menurut suatu pendapat, tidak boleh dikeras
kan, sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bacaan dike
raskan. Menurut pendapat ketiga -yaitu pendapat yang paling 
sahih- yang dikenmkakan. oleh Al-Qadhi Husain Al-Baghawi, ba
caan dilakukan antara suara keras dan pelan. 
. Seandainya seseorang ketinggalan salat pada malam hari, la
lu ia mengkadainya di siang hari; atau ia ketinggalan salat siang 
hari, lalu mengkadainya di malam hari, apakah hal yang diang
gap dalam masalah mengeraskan dan memelankan bacaan berda
sarkan waktu salat yang tertinggal, ataukah berdasarkan waktu 
kada · (waktu ketika ia mengkadainya)? ·nalam hal ini ada dua 
pendapat. Menurut pendapat yang paling kuat di antara kedua
nya, hal yang dianggap ialah waktu kada. Tetapi menurut penda~ 
pat lainnya, bacaan harus dipelankan secara mutlak. 
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Mengeraskan bacaan dan m~elankan bacaan pada tempat
nya merupakan hal yang sunat, buk-an wajib. Karena itu, seandai
nya seseorang mengeraskan bacaannya dalam salat yang bacaan
nya dipelankan, atau memelankan bacaan dalam salat yang keras 
bacaannya, salatnya sah, tetapi ia melakukan suatu hal yang di
makruhkan, dan ia tidak boleh melakukan sujud sahwi. 

Dalam pembahasan terdahulu telah kami terangkan bah"1'8; 
memelankan bacaan dan zikir-zikir yang disyariatkan di dalam 
salat diharuskan terdengar oleh orang yang melakukannya. Jika 
ia tidak dapat mendengarnya bukan karena halangan, berarti ba
caan dan zikirnya tidak sah. 

Teman-teman kami mengatakan, dalam salat yang keras ba
caannya, imam disunatkan melaku~ empat kali saktah. 

Pertama, sesudah takbiratul ihrant, sebagai persiapan untuk 
membaca doa ift.itah. · 

Kedua, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, yaitu sak
tah yang sebentar sekali (sesaat) di antara akhir surat Al-Fatihah 
dan bacaan amin. Tujuannya ialah untuk memberitahukan bahwa 
amin bukan termasuk surat Al-,Eatihah. 

l(etiga, sesudah amin. Eaktah yang ketiga ini cukup panjang, 
untuk memberikan ~empatan kepada makmum membaca surat 
Al-Fatihah.7> 

Keempat, setelah membaca surat, sebagai pemisah antara 
membaca surat dan takbir turun untuk rukuk. 

DianJufkan membaca amln setelah membaca surat AI
Fatihah 

Apabila ,seseorang telah selesai membaca surat AI-Fatihah, ia di
sunatkan membaca lafaz amin. Hadis sahih yang. menerangkan 
hal ini cukup banyak lagi terkenal. Hadis-hadis itu juga membica
rakan tentang keutamaan dan pahalanya yang besar. Membaca 
amin ini disunatkan bagi ·setiap orang yang membaca Al-Fatihah, 
baik ia berada dalam salat ataupun di luar salat. 

7) Tiada yang sahi)J aelain ini, bahwa Rasul Saw. melakukan iclitah }NdU8DI di 
antara bacau flmia clan baeaan 1urat, UJltuk membaikan ksaempatu 
kepada'para ~um yang ada di belakang membaca 1urat Al-Fatihah. 
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Sehubungan dengan bacaan ainin, ada empat dialek; menurut 
yang paling sahih dan terkenal dibaca dengan mad dan takhfif. 
Dialek kedua mengata_kan, dengan qashr dan takhfif. Dialek yang 
ketiga mengatakan dengan frnalah, sedangkan dialek keempat 
mengatakan dengan mad dan tasydid .. Dialek pertama dan kedua 
sangat terkenal, sedangkan dialek ketiga dan keempat diriwayat
kan oleh Al-Wahidi di dalam permulaan k.itab Af~Basith; tetapi 
yang terpilih adalah dialek pertama. Kami telah membeberkan 
semua pendapat yang menyangkut penjelasan tentang dialek-dia
le)t ini berikut penjelasan dan m.aknanya serta kesimpulan dan 
s¢mua hal yang berkaitan dengannya dalam k.itab Tahdzibul 
Asma wal Lughat. 

Meml>aca amin dalam salat disunatkan bagi imam dan mak
mum serta orang yang salat sendirian. Imam dan orang yang sa
lat sendirian membaca dengan suara yang keras dalam salat yang 
keras bacaannya. Tetapi menurut pendapat yang sahih, makmum 
pun membacanya dengan suara keras, tanpa ada bedanya antara 
jamaah yang banyak dengan jamaah yang sedikit. 

Disuna,tkan pula bacaan amin makmum bersamaan dengan 
bacaan amiii imam, bukan sebelum, bukan pula sesudahnya. Tia
da suatu ucapan pun dalam salat yang disunatkan bersamaan an
tara makmum dan imam selain dari ucapan amin ini. Mengenai 
ucapan lainnya, ucapan makmum dilaku.kan sesudah ucapan 
imam. 

Hal yang harus dHakukan setelah membaca ayat rahmat 
dan ayat azab 

Setiap orang yang dalam salat atau selainnya membaca suatu 
ayat rahmat, ia disunatkan meminta kepada Allah Swt. kemu
rahan-Nya; bila membaca ayat azab, hendaknya meminta perlin
dungan kepada Allah dari neraka, dari azab, dari kejahatan, atau 
dari hal yang tidak. disukai, yaitu tlengan mengucapkan, "Ya 
Allah, aku memohon kepada-Mu keselamatan," atau dengan doa 
yang serupa. Apabila ia melewati ayat tanzih, hendaknya ia me
mahasucikan, Allah Swt. dengan mengucapkan Subhaanallaahu 
wata'ala, tabaarakallaahu rabbul 'aal4mina., jallat 'azhmatu rab
bina, ~tau lain-lain yang aejeaia. 
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Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui Hudzifah ibnu Ya
man r.a. yang menceritakan: 

Di suatu malam aku salat bersama Nabi Saw. Beliau memu
lai bacaannya dengan surat Af-Baqarah. Aku mengatakan, 
"Beliau melakukan rukuk ketika sampai pada seratus ayat, 
kemudian melanjutkan salatnya. n Aku mengatakan, "Beliau 
salat dengan membacanya dalam satu rakaat, lalu beliau me
lanjutkan salatnya (aim mengatakan bahwa beliau melaku
kan satu ruk.uk dengannya). n Setelah itu beliau membuka ba
caannya dengan surat An-Nisa, selanjutnya beliau membuka 
bacaannya dengan surat Ali Imran; beliau membacanya de
ngan bacaan yang tenang. Bila bacaannya sampai pada aya: 
yang mengandung makna tasbih, maka beliau membaca tas
bih; bila bacaannya sampai pada ayat meminta, maka beliau 
meminta; dan bila bacaannya sampai pada ayat ta'awwudz, 
maka beliau meminta perlindungan. (Riwayat Imam Muslim 
di dalam kitab Shahih-nya) 

Teman-teman kami mengatakan, orang yang membaca AI-Qur'an 
-baik dalam salat maupun di luar salat-. disunatkan me~baca 
tasbih, meminta, dan memohon perlindungan kepada Allah. Hal 
itu disunatkan pula bagi imam, makmum, dan orang yang salat 
sendirian, mengingat bacaan tersebut merupakan doa; kedudukan 
semuanya sama seperti dalam masalah amin. 

Setiap orang yang membaca firman-Nya: 

~ , c:,¢.J, . ~~ 'tti f-'. 'L ~, U:~ft 
.. ~\.= ~> ... 
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,o,\ 

Bukankah Al.lah hakim yang seadil-adilnya? (At-Tiin: 8) 

sesudahnya ia disunatkan membaca, "Memang benar, dan atas 
hal tersebut aku termasuk orang-orang yang menyaksikan." 

Bila seseorang membaca firman-Nya: 

' ..,,....f.,., ~ ..,;,,,., ,.... ,~ ,~,, ~1 
'-· ,vUh .J_,...l~i)l~.JJw~ ;i . .. .,~ - ,,,, :, ,,,, .. 

Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) 
menghidupkan orang mati? (Al-Qiyamah: 40) 

hendaknya sesudah itu ia mengucapkan, "Memang benar, aku 
menyaksikan (hal terse but)." 

Apabila seseorang membaca firman-Nya: 

,, ,,,,-,J :J ( ;,,f, . ,, ,., -Ll 
o,, ~)l....}1 ·D_B~o i-::..,~,-e 

z .. • ~ .. ,,,,,, ,. ~ 

Maka kepada perkataan apakah sesudah Al-Qur'an ini me
reka akan beriman? (Al-Mursalat: 50) 

heridaknya ia mengucapkan, "Aku beriman kepada Allah." 
Dan bila seseorang membaca firman-Nya: 

• . j ~~~i :-;\..; / / ., \ "' ,,.... 
I 1J-s,'J1 .~J ~Jr'"""~ 

Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Paling Tinggi. (Al-A'la: 1) 

hendaknya ia mengucapkan, "Mahasuci Rabbku Yang Mahating
gi." 

/ Semua itu dianjurkan untuk diucapkan, baik di dalam salat 
maupun di luar salat. Kami telah menjelaskan dalil-dalilnya di 
dalam kitab At-Tibyan fii Adabi Hamalatil Qur'an. 

Zlklr-zlklr rukuk 

Banyak hadis sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. se
lalu melakukan tak.bir untuk ruk.uk. Takbir rukuk hukumnya su-. 
nat, seandainya seseorang meninggalkannya, hukumnya makruh; 
tetapi salatnya tidak batal dan ia tidak usah sujud sahwi karena 
meninggalkannya. Demikian pula takbir lainnya dalam salat, hu.;. 
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kumnya sama, kecuali takbiratul ihram. Dikatakan deinikian ka
rena takbiratul ihram merupakan suatu rukun salat; apabila tan
pa takbiratul ihram, salat tidak sah. Dalam pembahas&Jl terdahu
lu telah kami jelaskan jumlah semua takbir dalam salat, yaitu da
lam permulaan Bab "Memasuki Salat". 

Berdasarkan riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad dise
butkan bahwa semua takbir tersebut hukumnya wajib. Apakah 
disunatkan memanjangkan bacaan takbir ini? Menurut Imam 
Syafii ada dua pendapat, yang paling sahib dari keduanya yaitu 
qaul jadid yang menyatakan bahwa disunatkan memanjangkan 
bacaan takbir hingga sampai kepada batasan rukuk, lalu ia me
ngerjakan tasbih rukuk agar tiada satu bagian pun dari salatnya 
yang tidak diisi dengan zikir. Lain halnya de:r:,.gan takbiratul ih
ram, menurut pendapat yang sahib disunatkan tidak memanjang
kan bacaannya, karena padanya diperlukan melakukan niat. Apa
bila ia memanjangkan bacaan, hal tersebut memberatkannya; dan 
apabila ia meringkasnya, hal itu mudah baginya. Demikian pula 
semua takbir lainnya sama dengan takbir rukuk. Hal ini telah di
jelaskan di dalam Bab "Takbiratul Ihram". 

Zlklr di kala rukuk 

Apabila seseorang telah sampai pada rukuk, hendaklah ia me
nyibukkan diri dengan zikir-zikir rukuk, yaiiu membaca: 

",.. .. ,..:"('.~ •. ~::. ~·,,.. ... ,(~~ -!.. ~/ i-:-t"~~; ~. • \~JO , · ~.JO • ' •• ~ <.7.J u . ;, . ..,, :,. " ,,,, 

Mahasuci Al.lah Rabbku Yang Man.aagung, Mahasuci Rabbku 
Yang Mahaagung, Mahasuci Rabbku Yang Mahaagung. 

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui 
Hudzaifah r.a., bahwa Rasulullah Saw. di dalam rukuknya yang 
panjang hingga h~pir menyamai panjangnya bacaan surat Al
Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran, membaca: 

Mahasuci Rabbku Yang Mahaagu.ng. 
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Malm& yang dimaksud ialah beliau Saw .. mengulang-ulang bacaan 
itu dalam rukuknya. Hal ini dijelaskan · di dalam kitab Sunan 
Imam Abu Daud dan lain-lainnya. Di dalam Kutubus Sunan dise
butkan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

.,u._;1;µ-ili~%~\~JZ~ ~t~Jli\S'J 
.Apabila seseorang di antara kalian mengucapkan, "Mahasuci 
Rabbku Yang Mahaagung, • sebanyak tiga kali, berarti rukuk
nya telah sempurna. 

Di dalam kitab Shahihain disebutkan sebuah hadis melalui Siti 
Aisyah r.a., bahwa Rasulullah Saw. di dalam rukuk dan sujudnya 
mengucapkan doa berikut: 

..... ' /.. ' J . J "· 7 ~ ~~1f, ~.l :/<(te/ ~ {lj, ~~· 
;>'~ / ) .I_) • 

Mahasuci Engkau, ya Allah, Rabb kami; dan dengan memuji 
kepada-Mu, ya Allah, ampunilah aku. 

Di dalam kitab Shahih Imam Muslim disebutkan sebuah hadis 
melalui Ali k.w.: 

~~b,: _,t,,t/~~<-, ~~ .... j ~/ ~{lj~: 1~, ~, c.J ~ L' J ., /u ,--'_:, / .. ~ o 
,, / :,; r. //,( .) ,,(,, ,.,. 'J '1/ . --!. :7)\ --; \ .,.... !-, 7.;'y; 

t,C, t 1•l,::...\,l~,L"•.,i.__. c.;::.,uJ 4~ ~., I I_) 

~ /// t.""."'/ ... ) ..... //,/ 
-~_J ,~J ,J;-1' J ,(S'~J 

Bahwa Nabi Saw. apabila rukuk mengucapkan, "Ya Allah, ke
p<Jda Engkaulah. aku rukuk, kep<Jda Engkaulah aku beriman, 
dan kepada Engkaulah aku berserah diri; tunduk patuh kepa
da-Mu, pendengaranku, penglihatanku, sumsumku, tulang-tu
langku, dan semua syarafku. • 

Di dalam kitab-kitab Sunan disebutkan seperti berikut: 
r. -,,,,,,,,.,,,,,,.. . "'!~~ ,,,, ......... f."~ .... ,,/, ,., ........ ,,,,.... ,,~ 

/?-UL, .. ,1 A• ,,.. ~_,~.J -"l!..J .. ~~.J~~ 
.... ~ ,,,. tr,· ...... ,!' :,, ;, '- ' 

- • --:'.1 ··~,~;-.di .. 
~ ;, / ... ! 
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Tundu.k patuh pendengaranku, pandanganku, semua tulang
ku, dan semua anggota tubuh yang bertopang pada kedua te
lapak kakiku kepada Allah, Rabb semesta alam. 

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui 
Siti Aisyah r.a.: 

Aku berdiri (salat) bersama Rasulullah Saw. Beliau berdiri 
(salatl lalu membaca surat A/,-Baq_arah, tiada suatu ayat rah
mat pun yang dilaluinya melainkan beliau berhenti, lalu me
mohon (kepada Allah); dan tiada suatu ayat azab pun yang 
dilaluinya melainkan beliau berhenti dan meminta perlin
dungan. (kepada-Nyai Auf ibnu Malik nielanjutkan kisahnya, 
"'Kemucfian beliau rukuk yang lomanya sama dengan berdiri. 
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. di dalam rukuknya. oeiiau. menguca.pka.n, 11Ma.ha.suci Tuha.n 
- Yang memiliki keperkasaan, kekuasaan, kebesaran dan ke

agungan. • Kemudian beliau mengucapkan hal yang sama da~ 
lam sujudnya. • 

Hadis ini berpredikat sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud 
dan Imam Nasai di dalam kitab Sunan masing-masing,.juga oleh 
Imam Turmudzi di dalam kitab Asy-Syamaa-il, sanad-sanadnya 
berpredikat sahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

-~\~y{~J'ffo=jh\.i~ 
Adapun dalam rukuk, ma.ka agungkanlah Rabbmu. 

Maksud hadis terakhir ini adalah hal yang utama dalam rukuk 
yaitu mengagungkan Rabb, dengan memakai lafaz apa pun. Teta
pi yang paling utama ialah menggabungkan semua zikir tersebut 
jika ia mampu mengerjakannya tanpa memberatkan orang lain; 
dan yang paling diprioritaskan di antaranya ialah membaca tas
bih. Jika seseorang hendak meringkas bacaannya, ia disunatkan 
membaca tasbih; dan batas minimal untuk kesempurnaan ialah 
tiga kali membaca tasbih. Tetapi seandainya ia hanya membaca 
satu kali, ia termasuk orang yang bertasbih. Bila seseorang me:. 
ringkas bacaan pada sebagiannya, ia disunatkan membaca sebagi
an darinya pada sebagian waktu, sedangkan sebagian yang lain
nya cp lain waktu. Demikianlah ia mengerjakan bagian-bagian itu 
dalam beberapa waktu hingga jadilah ia orang yang mengerjakan 
keseluruh~ya. Hal yang sama diberlakukan pula terhadap zi
kir-zikir I~~ dalam semua bab. 

Menufut kami, zikir rukuk adalah sunat, demikian pula me
nurut jumhur ulama. Seandainya seseorang meninggalkannya de
ngan sengaja atau lu~, salatnya tidak batal, dan ia tidak berdosa 
serta tidak usah sujud sahwi. Imam Ahmad ibnu Hambal dan se
golongan ulama mengatakan bahwa zikir rukuk (tasbih) adalah 
wajib. Menurutny~, seseorang yang salat diharuskan memelihara
nya (dengan membacanya) karena berlandaskan kepacla hadis 
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yang jelas lagi sahib yang memerintahkannya . .Sebagai contob 
ialah hadis lbnu Abbas r.a. yang mengatakan: 

,ii' . 

. ~ .. !>'~~,a1~~~ _,1= --!£1\j( -~ , .. ~~, t ~ . 
Adapun dalam rukuk, maka agungkanlah Rabbmu. 

dan hadis-hadis lain yang telah disebutkan sebelumnya, untuk 
menghindarkan diri dari perselisihan ulama. 

Makruh membaca AI-Qur'an dalam rukuk dan suJud 

Makruh membaca Al-Qur'an dalam rukuk dan sujud. Jika sese
orang membaca selain Al-Fatihah, salatnya tidaklah batal. Demi
kian pula seandainya seseorang membaca surat Al-Fatihah (keti
ka rukuk atau sujud), salatnya tidak batal, menurut pendapat pa
ling sahib. Tetapi sebagian dari teman kami ada yang mengata
kan bahwa hal itu membatalkan salat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Ali k..w. yang menceritakan: · 

,,, ,,, ,, / ' /. 

.1~t.:::1~'i"'i1-~rF~ ,,~&~~.w' Y4_;!.u" J11,,:· 
• 'J ,'.J I/"' '"" , ..- , ,,, , 

Rasulullah Saw. telah melarangku membaca Al-Qur'an dalam 
keadaan rukuk atau sujud. 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab SJtahih Muslim melalui 
sahabat lbnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~ , ~ / ,-, ,,J " ,;. ,,., , II ,J "1 .({' 

. 'ht.::/\~(-:'~"--11' .. \ ! I --:.. " ·, \\"'!)II • I_J ,,, ~ u V "' ~ c.;,,_, 
/ ,' , , 

lngatlah! Sesungguhnya aku telah dilarang membaca Al-Qur
'an sambil rukuk _atau sujud. 

Doa ketlka mengangkat kepala darl rukuk dan l'tldal 

Menurut ketentuan sunnah, ketika seseorang mengangkat kepala 
dari rukuk b'endalmya mengucapkan doa berikut: 
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' .}/ ,,, 7...-f~1\,,.... ,.... 
~~~~ 

Allah mendengar orang yang memuji kepada-1'fya. 

Seandainya seseorang mengucapkan: 
O;' I 

_.7~,,,, //JI I,,,, ,,,,,, ,,,,, 
.~.)~4.1.\~~ 

Barang siapa memufi kepada Allah, niscaya Dia mendengar
nya. 

Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji dengan pujian yang 
banyak,' baik lagi diberkahi di dalamnya, yaitu pujian sepe
nuli langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara 
keduanya dan sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehendaki 
sesudahnya, wahai Tuhan Yang berhak dipuji dan diagung
kan. Itulah perkataan yang paling hak yang diucapkan oleh 
seorang hamba; kami semua adalah hamba-Mu. Tiada se
orang pun yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, 
dan tiada seorang pun yang dapat memberi apa yang Engkau 
cegah, serta tiada memberi manfaat keagungan orang yang 
memiliki keagungan terhadap-Mu. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan kitab 
Shahih Muslim melalui Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah 
Saw. pemah bersabda: 
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!1~~ :'LJ.t\ -:-Ji~~-{,,,,-:--=- ~, ...... ~...-fJ1 I...,. / ,. r C ~? c.r; • ~~ ~ i O~"""" ;u) ~ 
0 . ,,,,,.-;. ~ ,;' ~~ 

. ~l(!ti\::f; t~ ~\j~j 
AJlah mendengar orang yang memuji kepada-Nya, • ketika 

mengangkat tubuhnya dari rukuk, kemudian beliau meng
ucapkan doa berikut ketika berdiri (i'tidal), 'Wahai Rabb ka
mi, bagi-Mu segala puji. • 

Di dalam. riwayat lain disebutkan: 

dan bagi-Mu segala puji. 

dengan memakai wawu, keduanya berpredikat hasan. 
Kami meriwayatkan pula hadis yang semisal di dalam kitab 

Shahihain melalui segolongan sahabat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
sahabat Ali dan lbnu Abu Aufa r.a.: 

) • ~ /._ J' ,: ' __,,,, J .,,,. /';\,:; . .,,,..,,,,.,.,,.,,,-:-, ~r~ ~ ~..., ~ ~ ~ "~" ...-,q 
i ~ ~ \.J t-9_; J .,,c.J ~ r-:' .J,, .. 4U ~ ~.Ju 

~C .. _; u~~1,,t1 ~f .. ,1:--ti~~; ,~;-.-;., 7..-f~\ ~ u-;, ..., V/ . .... ~ I.-,.,, • J,, .; ,,, ~ ,.,, ~ ,, -1: .'!.JI ~,. :. \; ~ L..,, • ,, I 
. ~,~CJ-"~ •v...--' ~.J 

Bahwa Rasulullah Saw. apabila mengangkat kepalanya (dari 
rukuk) mengucapkan, "Allah mendengar (memperkenankan) 
bagi orang yang memuji kepada-Nya. Wahai Rabb kami, bagi
Mu segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh 
segala sesuatu yang Engkau kehendaki sesudahnya. • 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Sa'id Al-Khudri r.a., bahwa Rasulullah Saw. apabila mengangkat 
kepalanya dari rukuk mengucapkan: 
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Ya.Allah, Rabb kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit, se
penuh bumi, dan sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehen
daki sesudahnya, wahai Tuhan yang berhak dipuji dan di
agungkan. Itulah perkataan yang paling hak yang diucapkan 
oleh seorang hamba; kami semua adalah hamba-Mu. Ya 
Allah~ tiada seorang pun yang dapat mencegah apa yang Eng
kau berikan, dan tiada seorang pun yang dapat memberi apa 
yang Engkau cegah, serta tiada memberi manfaat terhadap
Mu keagungan orang yang memiliki keagungan. 

Kami meriwayatkan pula di dalam Shahih Muslim melalui riwa
yat lbnu Abbas r.a.: 

Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit, sepe
nuh bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya ser
ta sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehendaki sesudah
nya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Ri
fa'ah ibnu Rafi' Az-Zurqi r.a. yang menceritakan: 
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Pada suatu hari kami salat tli belakang Nabi Saw. ketika be
, liau mengangkat kepalanya dari rukuk mengucapkq,n doa, 

\\~A/,lah memperkenankan bagi orang yang memuji kepada
Nya.,, Maka seorang lelaki :yang di belakangnya mengucapkan 
doa, "Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji dengan pujian 
yang banyak, baik lagi diberkahi di dalamnya.,, Ketika beliau 
selesai dari salatnya, beliau bersabda, "Siapakah orang yang 
berdoa tadi?" Lelaki itu menjawab, "Saya.,, Nabi Saw. bersab
da, "Aku telah melihat tiga puluh malaikat lebih saling be
rebutan kepadanya, siapa di antara mereka yang paling per
tama mencatatnya.,, 

Menggabungkan zlklr-zlklr rukuk 

Disu~tkan menggabungkan semua .zikir tersebut, seperti yang 
telah \ kami jelaskali dalam zikir rukuk, yaitu: Jika seseorang 
membatasi bacaan zikir hanya pada sebagian darinya, hendaklah 
ia menyingkatkannya menjadi: 

A/,lah memperkenankan bagi orang yang memuji kepada-Nya. 
Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit, sepe
nuh bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya, ser
ta sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari segala sesuatu 
sesudahnya. 

Jika ia ingin lebih mempersingkat lagi, hendaklah ia memendek
kannya menjadi seperti berikut: 

,, ,,.,,,,, ' ,,,. 
-'""""\~-8-;- ,!:{.., <, ?,,,. ({ul ~ 
.~ ,J ,,,,~ L"" 

A/,lah memperkenankan bagi orang yang memuji kepada-Nya, 
wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji. 

janganlah ia memperpendeknya lebih dari itu. 
Semua zikir tersebut disunatkan bagi imam, makmum, dan 

orang yang salat sendirian. Imam tidak boleh memhl\ca semua~ 
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nya, kecuali bila ia mengetahui orang,-0rang yang bennakmum di 
belakangnya lebih suka memmanjang zikirnya'. 

Zikir ini hukumnya . sunat, bukan we.jib. Seandainya sese
orang meninggalkannya, hukumnya ~akruJ;l, dan ia tidak diha
ruskan sujud sahwi karena meninggalkannyd: 

_ Makruh membaca Al-Qur'an dalam keadaan i'tidal, sebagai
mana dimakruhkan pula dalam rukuk dan sujud. 

Zlklr-zlklr suJud 

Apabila seseorang selesai dari zikir i'tidal, hendaklah ia membaca 
takbir sambil sujud dengan memanjangkan takbirnya hingga ia 
meletakkan keningnya pada tanah tempat sujud. Dalam pemba
hasan terdahulu telah kami terangkan hukum takbir ini, yaitu 
sunat. Se~dainya takblr ini ditinggalkan, salat orang yang ber
san:gkutan tidak batal, dan ia tidak boleh sujud sahwi. Bila sese
orang sujud, hendaklah ia mengucapkan zikir-zikir sujud yang cu
kup banyak ragamnya. 

Di antaranya ialah apa yang telah kami riwayatkan di dalam 
kitab Shahih Muslim, melalui riwayat Hudzaifah r.a. yang terda
hulu dalam rukuk mengenai gambaran salat Nabi Saw. ketika 
membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran 
dalam satu rakaat. Tiada sekali-kali beliau melalui ayat rahmat 
melainkan memohon, dan tiada pula melalui ayat azab melainkan 
beliau meminta perlindungan. Hudzaifah melanjutkan kisahnya, 
"Setelah itu Nabi Saw. sujud, lalu mengucapkan: 

Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi. 

Lama sujud yang beliau lakukan hampir sama dengan lamanya 
berdiri:" 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhtiri.dan Sha
hih Muslim melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 
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Nabi Saw. dalam rukuk dan sujud sering memperbanyak doa, 
"Mahasuci Engkau, ya Allah, Rabb kami; dan dengan memuji 
kepada-Mu. Ya Allah, ampunilah daku." 

Kami meriwayatk.an di dalam k.itab Shahih Muslim melalui Siti 
Aisyah r.a., seperti yang telah kami sebutkan dalam Bab "Rukuk", 
yaitu: 

Bahwa Rasulullah Saw. dalam rukuk dan sujudnya meng
ucapkan doa, "Mahasuci lagi Mahakudus, Rabb para malai
kat dan roh." 

Kami meriwayatkan pula di dalam k.itab Shahih Muslim melalui 
sahabat Ali k.w., bahwa Rasulullah Saw. apabila sujud mengucap
kan doa berikut: 

Ya Allah, kepada Engkaulah aku bersujud, kepada Engkau
lah aku beriman, dan kepada Engkaitlah aku berserah diri. 
Telah sujud diriku kepada Tuhan yang telah menciptakannya, 
yang telah membuka pendengaran dan pandangannya. Maha
agung Allah sebaik-baik pencipta. 

Kami meriwayatk.an di dalam k.itab-k.itab sunan sebuah had.is sa
hib melalui Auf ibnu Malik, seperti yang telah kami kemukakan 
dalam Bab "Rukuk", bahwa Rasulullah Saw. melakukan rukuk la
ma sekali, di dalamnya beliau mengucapk.an zikir berikut: 
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Mahasuci Tuhan Yang memiliki keperkasaan, kekuasaan, ke
besaran, dan keagungan. 

Kemudian beliau mengucapkan hal yang sama dalam sujudnya. 
-Kami ·meriwayatkan di dalam kitab-kitab sunan, bahwa Nabi 
Saw. pernah bersabda: -

lP, <A::: '1 :.:-t.-""<~?~. T~'\~ /-p-J ,,,,,,,,1 ""\ ,,,, ,,,,,,,, (\" 
. ..JG~.xl~:JU . i~ - ~ rS -~ J>-9 ,,, 

Dan apabila sujud -yakni seseorang di antara kalian- hen
daklah mengucapkan, "Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi," 
sebanyak tiga kali. 

Tiga kali bacaan -tersebut merupakan batas minimal. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

J / ~ / : / ,' ~ / /. .J ,,,,.,.,,,, ,,.,J1"l9"' ..,,,,,,,,,,,,: -~_,,, ,,,, I·,,~,,,,,,,,,, "'\~/~., I .. ,-:. ........ ·\ 
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<-~,-\--\ .j ,;. ,,.,,,, ,,,, ~0 : ---:h ,J.,.. ht:,,,!<'\"' 
• ._;_.J ~--.:IJ11-.:..,,~) . ~ y J C}'J 

Di suatu malam aku me.,,.sa kehilangan Nabi Saw., maka 
aku mencari-carinya (dalam gelapnya malam). Tiba-tiba ter
nyata beliau sedang rukuk atau sedang sujud seraya meng
ucapkan, "Mahasuci Engkau, dan dengan memuji kepada-Mu, 
tiada Tuhan selain Engkau." 

Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan seperti berikut: 
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Maka tanganku menyentuh bagian da'lam kedua telapak kaki
nya, beliau sedang berada di tempat sujudnya8>, keduanya da
lam keadaan ditegakkan. Beliau mengucapkan doa berikut: 
"Ya AUah, aku berlindung kepada rida-Mu dari murka-Mu, 
kepada pemaafan-Mu dari siksaan-Mu, dan aku berlindung 
kepada-Mu dari kemurkaan-Mu, aku tidak menghitung-hitung 
pujian kepada-Mu, Engkau adalah seperti apa yang Engkau 
pujikan buat diri-Mu sendiri." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ibnu 
Abbas r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

\
~J ~ .. ,-:: ~~,J~{t,G',..' ~-;~,~,,:,~~ ~tJ=: .~{\~ 
~~l.!5 ' ~- '-' ~,,, •• ,..,!.J ,.. L:: v"' 

,.., !~,~~ ~!, ~,t,..a1 '"~jjl, d ·~ . . ~(). ,,,,, ,,, ;,,,, ... .,.... 

Adapun mengenai rukuk, maka agungkanlah oleh kalian 
Rabb di dalamnya; dan mengenai sujud, bersungguh-sung
guhlah kalian dalam berdoa di dalamnya, maka layaklah 
bagi kalian untuk diperkenankan. 

Lafaz qaminun dapat dibaca qamanun, dapat pula dibaca 
qamiinun, artinya "sepantasnya pan layak". 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 

,,r ...... {.11 J:. ",r ~ r~,:{,.., ! ~ ,..~~1"-;ii!-~~~6'~ • --~ ..u ~ "" ~ l!t ' ~i.....,..,.... __, ;-:-'...J U",,, • -->.* . Cl' 'J;;-- -;,, , ;, ' 

Saat paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabbnya ialah 
ketika ia sedang melakukan sujud. Karena itu, perbanyaklah 
berdoa. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. dalam sujudnya mengucap
kan doa berikut: 

8) Menurut riwayat yang lain fil masjidi (masjid). 
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Ya .AUah, ampunilah daku atas semua dosaku, yang sedikit 
dan yang banyak, yang pertama clan yang terakhir, yang te
rang-terangan dan yang tersembunyi. 

Diqquhu wajilluhu, dosa yang sedikit dan dosa yang banyak. 
Disunatkan menggabungkan semua zikir yang telah k.ami se

butkan dalam sujud seseorang. Jika ia tidak. mampu (tidak. berke
sempatan) melak.ukannya dalam suatu waktu, hendak.lah ia mem
baginya ke dalam beberapa wak.tu, seperti yang telah kami jelas
kan dalam bab-bab sebelumnya. Jika seseorang meringkas baca
annya, hendak.lah ia meringkasnya dengan membaca tasbih dan 
sedikit doa, tetapi bacaan tasbih lebih didahulukan daripada yang ,. 
lain. 

1 Hukum sujud sama dengan yang telah k.ami terangkan dalam 

1zikir-zikir rukuk, yaitu mak.ruh membaca Al-Qur'an sambil sujud; 
demikian pula hal lainnya, sama dengan masalah rukuk. 

Mana yang leblh utama, lama dalam berdlrl atau dalam 
su)ud? 

Para ulama berselisih pendapat mengenai hal yang lebih utama 
antara sujud dan berdiri. Manak.ah di antara keduanya yang pa
ling utama? Menurut pendapat Imam Syafii dan orang-orang yang 
setuju dengannya, berdiri lebih utama, karena berlandaskan ke
pada sabda Nabi Saw. yang termaktub di dalam hadis Shahih 
Muslim, yaitu: 

. s-,~i~~9#f 1~ 

Salat yang paling utama ialah yang lama berdirinya. 

Makna al-qunut ialah berdiri, dikatak.an demikian karena zikir 
berdiri ialah membaca Al-Qur'an, sedangkan zikir sujud hanya 
tasbih. Al-Qur'an lebih afdal daripada tasbih, maka bacaan yang 
dilakukan lebih lama adalah lebih afdal. 
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Sebagian ulama berpendapat, sujud lebih utama, berlandas~ 
kan kepada hadis yang lalu, yaitti: 

, t::::"-',A...!,--:- i:~fi--!~~~ _,,,:, . ~ ~-',, .u~.. o~ Yv' ,,. , 
Saat paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabbnya ialah 
di saat ia sedang sujud, 

Imam Abu Isa At-Turmudzi di dalam kitabnya mengatakan bah
wa para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Sebagian 
di antara mereka mengatakan, lama berdiri dalam salat lebih uta
ma daripada banyak rukuk dan sujud (yakni lama dalam rukuk 
dan sujud). Sebagian ulama lain mengatakan, banyak rukuk dan 
sujud lebih utama daripada lama berdiri. 

Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan, sehubungan dengan 
masalah ini ada dua buah hadis dari Nabi Saw. Imam Ahmad ti
dak memutuskan apa-apa terhadap masalah ini. 

Imam Ishaq mengatakan, pada siang hari lebih utama ba
nyak rukuk dan sujud; sedangkan di malam hari, lama berdiri 
adalah lebih baik. Kecuali bagi seorang lelaki yang mempunyai 
wirid di malam hari, banyak rukuk dan sujud lebih disukai ka
rena hal itu sama artinya dengan melakukan wirid, sedangkan 
memperbanyak rukuk dan sujud membawa keberuntungan bagi
nya. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa Imam Ishaq mengatakan 
demikian tiada lain karena ia hanya menggambarkan salat Nabi 
Saw. di malam hari dan menggambarkan tentang qiyam-nya yang 
lama. Mengenai salat Nabi Saw. di siang hari, ia tidak menggam
barkannya seperti yang ia lakukan terhadap salat malam hari 
menyangkut lamanya berdiri. 

Dalam sujud tilawah dlsunatkan membaca zikir dan berdoa 

Apabila seseorang melakukan sujud tilawah, ia disunatkan meng
ucapkan zikir yang telah kami sebutkan dalam sujud salat. Di
samping itu disunatkan pula membaca doa berikut: 

' ,, 
~ ,,. "-:',,. f''(<--:'~ ~ ~1a-;5" ~?1 ~~ t Vi~\ f {il, ~ ~_, ~ 'ft ,~~ ,,. !j l_r ,, ,, ~ \-6,, • 
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Ya Allah, jadikaruah sujud ini bagiku sebagai simpanan di 
sisi-Mu, besarftanlah pahala sujud ini bagiku, hapuslah dari
ku dosa-dosa(ku), dan terimalah dariku sebagaimana Eng
kau telah menerimanya dari Daud a.s. 

Disunatkan pula mengucapk.an doa berikut: 

")/~];~Jr~ .... ),,,,,,,,,~ ~, V:, ,,,,,,~:~ • i.:..., ~di 'l,:::::,,\ • I\,'\ • -!.J. JU v,,,. _..,,..., • 
/ / 

Mahasuci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami benar
benar dilaksanakan. 

Doa terakhir ini di-nash-kan pula oleh Imam Syafii. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Tur
mudzi, dan Nasai melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

/ ' /. ' J. .. 1"~ ,, /'-'_, . ~ ,,~,,, ~ :/,/ ~J)I i....-::~1~j"-'~S~ • ')~ )~~ ~ ,......J..9,, •• ~,,, ~ 
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Rasulullah Saw. mengucapkan doa berikut dalam sujud Al
Qur'an: "Telah sujud wajahku kepada Tuhan Yang rr,,encipta
kannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya ber
kat upaya dan kekuatan-Nya." 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat sahih, 
sedangkan menurut riwayat Imam Hakim ditambahkan seperti 
berikut: 

Maka Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta. 

Imam Hakim mengatakan, tambahan ini berpredikat sahih de
ngan syarat Shahihain. Adapun sabdanya, "Ya Allah, jadikanlah 
sujud ini bagiku sebagai simpanan, hingga akhir had.is," hal ini 
diriwayatk.an oleh Imam Tunnudzi secara marfu' melalui riwayat 
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lbnu Abbas r.a. dengan sanad hasan. Imam Hakim mengatak.an, 
predikat hadis ini sahih. 

Doa ketika mengangkat kepala dart sujud dan duduk di an
tara dua sujud 

Disunatkan melak.ukan takbir ketika memulai mengangkat kepa
la dengan memanjangkan ucapan tak.):>ir hingga duduk dengan te
gak.. Dalam. pembahasan terdahulu telah kami sebutkan bilangan 
takbir dalam salat, begitu pula perselisihan mengenai meman
jangkannya dan memanjangkan yang dapat membatalkannya. 
Apabila seseorang telah selesai dari tak.bir dan dalam keadaan 
duduk tegak., ia disunatkan mengucapkan doa seperti yang telah 
kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Tur
mudzi, Sunan Nasai, Sunan Baihaqi,, dan kitab-kitab sunan lain
nya. Hadis tersebut melalui sahabat Hudzaifah r.a. mengenai sa
lat Nabi Saw. di malam hari, yaitu menggambarkan tentang bei-~ 
dirinya yang lama karena membaca surat Al-Baqarah, Ari-Nisa 
serta Ali Imran; dan rukuknya yang lama sama dengan berdiri
nya, serta sujud yang sama dengan itu. Hudzaifah r.a. mencerita
kan: 

Nabi Saw. mengucapkan doa berikut di antara dua sujudnya, 
yaitu: "Wahai Rabbku, ampunilah daku, wahai Rabbku, am
punilah daku."' 

Duduk beliau Saw. sama lamanya dengan sujudnya. 
Juga berdasarkan kepada hadis yang telah kami riwayatkan 

di dalam kitab Sunan Baihaqi melalui sahabat lbnu Abbas r.a. 
Hadis ini menceritakan tentang salat Nabi Saw. di malam hari 
ketika ia (lbnu Abbas r.a.) menginap di rumah bibinya, Siti Mai
munah. Ia menceritakan seperti berikut: 

; ,,,,,,,, .... J"· ; \ "',,,., ·J/,l] .. ~ ,,, ,, ....-f,,,., /;; .... ,-:- ~(~-: 
~~ ... ~ ~_J ~ ~ • I ~ ~ U C::9.J ~ 1 u ~ 

• ,, ,,,,., 7..J "1 ... ' ..... ,,, ..... -,_J ,, , ... 
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Beliau Saw. apabila telah mengangkat kepala dari sujud 
mengucapkan, "Wahai Rabbku, ampunilak daku, rahmatilah 
daku, cukupkanlah aku dari segala kekurangan, angkatlah_ 
daku, berilah daku rezeki dan petunjuk. • Menurut riw~~ 
Imam Abu Daud disebutkan, "J?an berilah daku kesehatan?~' 

Sanad hadis ini berpredikat hasan. 

Amalan yang sunat dllakukan dalam suJud kedua dan 
· setelahnya 

Apabila seseorang melakukan sujud kedua, hendaklah mengucap
kan doa seperti yang telah kami sebutkan pada sujud pertama. 
Bila ia mengangkat kepalanya dari sujud, hendaklah ia melaku
kannya dengan bertakbir, lalu duduk istirahat sejenak hingga ge
rakannya menjadi tenang; setelah itu bangkit untuk melakukan 
rakaat kedua seraya memanjangkan takbir selama ia mengangkat 
tubuh dari sujud hingga tegak dalam keadaan berdiri. Ucapan 
panjang ini dimulai sesudah lam dari lafaz Allah, menurut penda
pat yang paling sahih di kalangan teman-teman kami. Tetapi ada 
suatu pendapat dari kalangan mereka yang mengatakan boleh 
mengangkat tubuh (dari sujud) tanpa takbir, lalu duduk istirahat; 
bila bangkit, baru mengucapkan takbir. Pendapat ketiga mengata
kan, seseorang mengangkat tubuhnya dari sujud seraya bertakbir; 
bila telah duduk istirahat, ia memutuskan takbimya, selanjutnya 
ia bangkit berdiri tanpa memakai takbir lagi. 

Tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwa seseorang 
tidak boleh melakukan dua takbir dalam tempat ini. Teman-te
man kami hanya mengatakan bahwa pendapat pertama adalah 
yang paling sahih, agar setiap bagian dari salat tidak terlepas da
ri zikir. 

Duduk istirahat adalah sunat yang telah ditetapkan melalui 
h:adis sahih dalam kitab Shahih Bukhari dan lain-lain melalui 
perbuatan Rasulullah Saw. Mazh-ab kami menganggapnya sebagai 
hal yang sunat karena berlandas kepada hadis sahih ini. Tempat 
yang disunatkan untuk melakukannya ialah sesudah sujud kedua 
dari tiap-tiap rakaat, dan duduk istirahat ini tidak disunatkan se
sudah melakukan sujud tilawah dalam salat. 
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Zlklr pada rakaat kedua 

Zikir-zikir yang telah kami sebutkan dalam rakaat pertama, se
muanya dilakukan pula dalam rakaat kedua, seperti yang telah 
kami sebutkan dalam rakaat pertama, menyangkut hal-hal yang 
sunat dan lain sebagainya berupa cabang-cabang yang telah dise
butkan, kecuali dalam beberapa hal. 

Pertama, rakaat pertama di dalamnya terdapat takbiratul ih
ram, takbiratul ihram merupakan salah satu rukun salat; sedang
kan dalam rakaat kedua tidak demikian. Dalam rakaa.t kedua se
seorang tidak boleh takbir pada permulaannya selain hanya tak
bir sebelumnya, yaitu takbir untuk mengangkat tubuh dari sujud 
kedua, dan takbir ini pun hukumnya sunat. 

Kedua, tidak disyariatkan membaca doa iftitah dalam rakaat 
kedua;-.lain halnya dengan rakaat pertama. 

Ketiga, kami telhli mene,ran,g~an dalam rakaat pertama ter
dapat bacaan ta'awwudz tanpa perselisihan, sedangkan dalam ra
kaat kedua bacaan ta'awwudz masih diperselisihkan, tetapi me
nurut pendapat paling sahib mema)utl ta'awwudz. 

Keempat, menurut pendapat yang terpilih, bacaan Al-Qur'an 
dalam rakaat kedua lebih pendek daripada bacaan dalam rakaat 
pertama; tetapi masalah ini masih diperselisihkan, ~eperti dalam 
pembahasan terdahulu. 

Doa qunut dalam salat Subuh 

Qunut dalam salat Subuh disunatkan, .berlandas k~pada kete
rangan hadis sahib melalui sahabat Anas r.a.: 

Bahwa Rasulullah Saw. masih tetap melakukan qunut dalam 
salat Subuh hingga beliau wafat. 
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Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim -yang dikenal dengan 
julukan Abu Abdullah- di dalam kitabn~a Al-Arba'in.9> Ia 
mengatakan bahwa predikat hadis ini sahih.1 > 

Doa qumit disyariatkan dalam salat Subuh menurut mazhab 
k.ami. Qunut merupakan sunat muakkad. Seandainya seseorang 
meninggalkannya, salatnya tidak batal, tetapi dianjurkan melaku
kan sujud sahwi, baik ia meninggalkannya dengan sengaja atau
pun karena lupa. Selain salat Subuh, misalnya salat lima waktu 
lainnya, apakah disunatkan juga membaca doa qunut padanya? 
Menurut Imam Syafii ada tiga pendapat; pendapat paling sahih 
dan paling terkenal di antaranya mengatakan, jika turun suatu 
malapetaka di kalangan kaum muslim, disunatkan membaca qu
nut dalam semua salat; teta,pi jika tidak demikian, maka tidak di
sun an. Menurut pen&ipat kedua, boleh melakukan qunut seca
ra mut tanpa ikatan apa pun. Sedangkan menurut pendapat 
ketiga, tida boleh qunut secara mutlak. 

Menurut ~hab kami, disunatkan membaca qunut dalam 
pert 3ngahan teraktiir dari bulan Ramadhan, yaitu pada rakaat 
terakhir dari salat ~ir. Di kalangan kami ada pendapat lain 
yang mengatakan, disu~an membaca. doa qunut selama bulan 
Ramadhan. Menurut pendapat ketiga, disunatkan membaca qu
nut dalam satu tahun penuh. Pendapat terakhir ini menurut maz
hab Imam Abu Hanifah, tetapi pendapat yang terkenal di kalang
an kami adalah pendapat pertama tadi. 

Tempat melakukan 'qunut dalam salat Subuh 

Menurut pendapat kami, tempat melakukan qunut dalam salat 
Subuh ialah sesudah mengangkat tubuh dari rukuk dalam rakaat 
kedua. Imam Malik mengatakan, qunut dilakukan sebelum ru
kuk. 

9) Diketengahkan pula oleh Imam Hakim di dalam Kitabul Qunut. 
10) Dinilai sahih oleh Imam Hakim menurut caranya sendiri dalam men-sahih

kan hadis hasan, menurut yang lainnya. Pendapat yang benar menyatakan 
bahwa predikat hadis qunut ini hasan. Sebagian ulama menginterpretasikan 
makna hadis, bahwa yang dimaksud ialah Nabi Saw. masih tetap melakukan 
doa qunut nawazil (karena malapetaka yang menimpa kaum muslim) hingga 
beliau wafat. 



I<hasiat zikir dan doa 147 

Teman-teman kami mengatakan, seandainya seorang yang 
menganut mazbab Syafii melakukan qunut sebelum rukuk, maka 
doa qunutnya tidak sah menurut pendapat yang paling sahib; te
tapi menurut kami qunutnya itu sah (dianggap). Menurut penda
pat yang paling sahib lagi, orang yang bersangkutan dianjurkan 
mengulangi qunutnya sesudah rukuk, lalu melakukan sujud sah
wi. Menurut pendapat lain, tidak usah sujud sahwi lagi. 

Lafaz doa qunut menurut pendapat yang terpilib ialah ber
landas kepada badis sahib dalam Sunan Abu Daud, Imam Tur
mudzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, dan ki
tab-kitab sunan lainnya, dengan sanad yang sahib melalui Al-Ha
san ibnu Ali k.w. yang menceritakan: 
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Rasulullah Saw. telah mengajarkan kepadaku kalimat-kali
mat (doa-doa) yang aku baca dalam salat witir, yaitu: "Ya 
AJ,lah, berilah aku petunjuk bersama dengan orang yang teiah 
Engkau beri petunjuk, sehatkanlah diriku bersama dengan 
orang yang telah Engkau sehatkan, berilah daku pertolongan 
bersama dengan orang yang telah Engkau beri pertolongan, 
berkahilah daku atas semua yang telah Engkau berikan, dan 
peliharalah diriku dari keburukan yang telah Engkau putus
kan, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Yang me
mutuskan dan tiada seorang pun yang menetapkan keputusan 
terhadap-Mu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang 
Engkau beri pertolongan, wahai. Rabb kami, Mahasuci dan 
Mahatinggi Engkau." 

Imam Turmudzi mengatakan, badis ini berpredikat hasan, dan ia 
belum pemah melibat suatu badis Nabi pun dalam masalah doa 
qunut yang lebib baik daripada hadis ini. 
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Riwayat yang diketengahkan oleh Imam Baihaqi menyebut
kan bahwa Muhammad ibnul Hanafiyyah ll) -yaitu anak lelaki 
sahabat Ali ibnu Abu Thalib- mengatakan, "Sesungguhnya doa 
ini merupakan doa yang selalu dibaca oleh ayahku dalam salat 
Subuh, sebagai doa qunut. "12> 

Sesudah mengucapkan doa di atas disunatkan mengucapkan 
doa berikut, yaitu: 

~ ~=--- :'":J ,', '\ t" ..1 f 1, 't~ 1 "':..f ~' · r ;--'-' ~ ct rr----' ' "' rs- 'I"" 
Ya Allqh, limJJ{lhkanlah salawat kepada Nabi Muhammad 
dan kepada keluarga Nabi Muhammad, serta limpahkanlah 
salam (kepada mereka). 

Menurut riwayat Imam Nasai mengenai hadis ini dengan sanad 
yang hasan 13> disebutkan: . 

,,,,, / J.l ,,, 
. ~ ~i\J(_ ~'f, 11 /~ 
~ 'U,I (S'-'t""J 

Serrwga Allah melimj,ahkan salawat kepada Nabi. 

Teman-teman kami mengatakan, seandainya seseorang meng
ucapkan doa qunut menurut riwayat yang diceritakan oleh saha-

11) · Al-Hanafi.yyah adalah budak perempuan sahabat Ali yang dihaailkannya dari 
tawanan perang Bani Hanifah. 

12) Al-Hafizh mengatakan dalam kitab Talehrijul;.Adzlw.r, "Aku merasa heran 
mengapa Syekh (Imam Nawawi) membataai dalil hanya dengan hadis mau
quf ini, padahal Imam Baihaqi telah mengetengahkan pula secara marfu' da
ri jalur lain." 

13) Al-Hafizh di dalam kitab Talehrijul .Adzlw.r mengatakan bahwa aaal hadis ini 
berpredikat luuan, diriwayatkan melalui berbagai jalur melalui Al-Hasan. 
Akan tetapi, adanya tambahan matan da1am aanad · ini aneh dan masih 
belum terbukti kebenarannya. Seaungguhnya aanad hadia ini adakalanya 
tidak terlepaa dari adanya perawi yang tidak dikenal atau pendapat inqitha' 
(putua) dalam aanadnya. Seaudah itu Al-Hafizh mengatakan bahwa jelaslah 
sanad hadia ini tidak ada kaitannya dengan ayarat Al-Hamn, mengingat 
predikatnya munqathi' atau adanya perawi yang tidak dikenal, dan maaih 
belum dapat ditambal aekalipun ada :riwayat dari jalur lain. Penulia terlalu 
berlebihan dalam ayarah Muhadzdzab-nya, ia mengatakan bahwa hadis ini 
sahih atau luuan. Hal yang aama dikatakan pula dalam kitab Kh.ulashah.
nya. 
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bat Umar ibnul Khaththab r.a., hal itu baik baginya. Riwayat ter
sebut mengatakan bahwa sahabat Umar r.a. melakukan doa qu
nut dalam salat Subuh sesudah rukuk., kemudian mengatakan: " 

~~~; ,'1l~\fj'~Z~.75Jc!J~I.:~~$~l~ 
...- --1 ~.'1u .... :i!:::~tll~ J~f :B-'-' ~ ..... :'J~ ~ .... 
J~ ~' • ...... ' ~v- '.J 

.-: ,, ......... ,:--, ".":"'_" .... -,_J ,,:' J . ,,,: .... ....,,,....: --;, ;r\.... ¼.~:s 
~-~·.;e_J~J~_J ,~_j~~l...9' • 

-----7- , ,,, a if,~~, .... ,... ., / ,... ,,, ,,,,., ,,,, 
--'¼~ ~I .~L! LkNL ~I Z!t1~Z,I ,i!t1

~ ~; -1,, ;.., ;,, • ,,,,,,/. ·.....-:: 
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Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan kepada
Mu, menwhon ampunan kepada-Mu dan kami tidak kafir 
(ingk.ar) terhadap-Mu, dan kami beriman kepada-Mu serta 
meninggalkan orang yang durhaka kepada-Mu. Ya Allah, ha
nya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada 
Engkaulah kami salat dan sujud, dan hanya kepada Eng
kaulah kami berlari dan bersegera. Kami mengharapkan rah
mat-Mu dan takut terhadap siksaan-Mu, sesungguhnya siksa
an-Mu benar-benar akan menimpa orang-orang kafir. Ya 
Allah, timpakanlah azab-Mu kepada. orang-orang kafir yang 
menghalang-halangi jalan-Mu, yang mendustakan rasul-ra
sul-Mu dan yang memerangi kekasih-kekasih-Mu. Ya Allah, 
ampunilah . kaum laki-laki dan kaum wanita, orang-orang 
yang muslim dan orang-orang yang mukmin. Perbaikilah se-
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mua ur~n di antara mereka, jadikanlah kerukunan di anta
ra hati mereka, jadikanlah di dalam hati mereka iman dan 
:hikmah, tetapkanlah mereka pada agama Rasul-Mu, ilham
/ kanlah kepada mereka untuk memenuhi janji-Mu yang telah 
Engkau janjikan kepada mereka, tolonglah mereka dalam 
menghadapi musuh-Mu clan musuh .. mereka, wahai Tuhan 
agama yang hak, clan jadikanlah diri kami termasuk di an
tara mereka. 

Riwayat yang dinukil dari sahabat Umar mengatakan, "Timpa
kanlah siksaan-Mu kepada orang-orang kafir, yaitu ahli kitab." 
Hal tersebut mengingat peperangan mereka (kaum muslim) di za
man itu berhadapan dengan kaum ahli kitab. Adapun untuk za
man sekarang, hal yang paling baik dalam berdoa adalah menga
takan, "Timpakanlah siksaan-Mu kepada orang-orang kafir," kare
na sesungguhnya lafaz ini mempunyai pengertian lebih menyelu
rith. 

Nakhla'u, kami meninggalkan, yak.ni tidak bergaul. 
Yafjuruka, berbuat durhaka kepada-Mu, yak.ni ingkar terha-

dap sifat-Mu. 
Nahfidu, bersegera. 
Al-jiddu, benar-benar. 
Mulhiqun, menurut pendapat yang terkenal; menurut pen

dapat yang lain mulhaqun. Demikian menurut lbnu Qutaibah dan 
lain-lainnya, artinya "menimpa". · 

Dzata bainihim, semua urusan merek~ '4an h.ubungan di 
antara sesama mereka. 

Al-hikmah, segala sesuatu yang menQegah dari keburukan. 
Aun'hum, ilhamkanlah kepada mereki'-
Waj'alna minhum, jadikalllah. diri kami termasuk orang 

yang memiliki sifat tersebut. 
Teman-teman kami mengatakan, disunatkan menggabungkan 

antara qunut sahabat Umar r.a. dengan doa qunut sebelumnya. 
Jika seseorang menggabungkan keduanya, pendapat yang sahih 
menganjurkan agar qunut sahabat Umar diakhirkan. Jika sese
otang memperpendek doa qunut, dianjurkan agar membaca doa 
qunut pertama saja. Sesungguhnya penggabungan ini disunatkan 
hanya bila orang yang bersangkutan salat sendirian, atau imam 
mengetahui bahwa para makmumnya menyukai doa qunut yang 
panjang. 
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Qunut tidak terikat dengan suatu doa tertentu menurut maz
hab terpilih. Pada prinsipnya doa apa pun yang diucapkan oleh 
seseorang sudah dianggap sebagai qunut, sekalipun ia hanya ber
doa dengan memba.ca satu ayat, atau beberapa ayat dari Al-Qur
'an yang menyangkut masalah doa, tetapi yang lebih afdal .ialah 
membaca doa yang disebutkan oleh sunnah. 

Akan tetapi, ada sebagian dari kalangan teman kami yang 
berpendapat bahwa doa qunut terikat dan tidak cukup hanya de
ngan memba.ca selain dari doa-doa di atas tadi. 

Apabila orang yang bersangkutan bertindak seba.gai imam, ia 
disunatkan mengucapkan doa \)erikut, "Ya Allah, tunjukilah ka
mi," dengan memakai ungkapan jamak, demikian pula pada lafaz 
yang lainnya. Seandainya ia mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku 
petunjuk," qunutnya sah, tetapi makruh, karena makru.4 ba.gi 
imam berdoa khusus untuk dirinya sendiri. \ 

: Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, dan ki
tab Sunan Turmudzi melalui Tsauban r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah berSflbda: 

Janganlah seorang hamba mengimami suatu kaum, lalu ia 
mengkhususkan bagi dirinya suatu doa, sedangkan bagi mere
ka tidak. Jika ia, melakukan hal itu, berarti' ia telah berbuat 
khianat terhadap mereka. 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan'. 

_Mengangkat tangan, mengusap waJah, serta mengeraskan 
atau merendahkan bacaan qunut 

Teman-teman kami berselisih pendapat tentang mengangkat ke
dua tangan dalam melakukan doa qunut dan mengusap wajah de
ngan kedua tangannya sesudah itu. Pendapat mereka tersimpul 
ke dalam tiga kelompok, yang paling sahih di antaranya mengata
kan bahwa disunatkan mengangkat kedua tangan, tetapi tidak di-
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sunatkan mengusap wajah dengan kedwinya. Pendapat kedua 
mengatakan, kedua tangan diangkat, dan wajah diusap sesudah
nya dengan memakai keduanya. Pendapat ketiga mengatakan, ti
dak bol;tl~t dan tidak boleh pula di. usapkan ke muka. Me
reka se t bahwa yang diusap. hanyalah muka~ adapun yang 
lainnya .~perti dada- tidak, bahkan mereka mengatakan 
mengusapkan kedua tangan ke aelain _wajah hukumnya makruh. 

Mengenai keras dan pelannya bacaan doa qunut, sebagian te
man kami mengatakan, "Jika orang yang bersangkutan salat sen
dirian,. hendaknya ia memelankan bacaannya; jika ia sebagai 
ilham, hendaklah mengeraskan bacaannya." Demikian menurut 
pendapat yang sahih lagi terpilih yang banyak diikuti. Pendapat 
kedua mengatakan, seseorang membacanya dengan suara pelan, 
sama halnya dengan doa-doa lain dalam salat. Bagi makmum, bi
la imam tidak mengeraskan bacaan, maka ia membacanya de
ngan suara pelan, sama dengan doa lainnya. Kedudukannya seba
gai makmum menuntutnya agar mengikuti langkah imam, yaitu 

· membaca dengan suara pelan. Jika imam membaca dengan suara 
keras dan makmum mendengar suara bacaannya, maka makmum 
mengamini dan mengikuti imam dalam mengucapkan pujian di 
akhir qunutnya. Tetapi jika ia tidak dapat mendengar suara 
imam, hendaklah ia membaca doa qunutnya dengan suara pelan. 
Suatu pendapat mengatakan bahwa makmum tetap mengamini
nya. Menurut pendapat yang lain, makmum tetap membaca qu
nutnya, sekalipun dia mendengar suara imam. Tetapi pendapat 
yang terpilih adalah pendapat pertama. 

Bila melakukan qunut selain pada salat Subuh karena berpe
gang kepada pendapat yang menganjurkan, dan jika salat yang 
dikerjakannya itu salat jahriyah -yaitu salat Magrib dan salat 
Isya-, maka melakukannya sama dengan salat Subuh. Jika salat 
yang dikerjakan itu salat Lohor at;au salat Asar, menurut suatu 
pendapat, bacaan qunut dipelankan; menurut pendapat lain, baca
an qunut dikeraskan, sama dengan salat Subuh. Hadis sahib ten
tang qunut Rasulullah atas para ahli qurra yang terbunuh di Bi'r 
Ma'unah, pengertian lahiriahnya menunjukkan bahwa bacaan qu
nut dikeraskan dalam semua salat. 

Di _~llDl kitab Shahih Imam Bukhari, dalam Bab "Tafsir", 
Allah Swt. liertirman; 
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J ,~ /.~ ......-:"' 
W<\:J~JI •• ~.;~l~·Jlt~ .. ~ " 

Tak ad.a sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka 
itu. (Ali Im.ran: 128) 

Abu Hurairah r.a. menceritakan: 

/, / ,J!.J ,,_,.,,, t ~ ,,,,,. ., ~ ,,,.. ,,.,,, 
. -; ~~-l::'.11~:-.".Q...::, ~-;~'L /~~ ':':iJ~.WtJ~~IZ\ ,-,-;_ ,,:.:;-~ ,,~ ;--~r~ ,,, ... , 

Bahwa Nabi Saw. mengeraskan bacaan qunutnya dalam qu
nut nazilah. 

Tasyahhud (tahlyyat) 

Apabila salat hanya terdiri atas dua rakaat, seperti salat Subuh 
dan salat-salat sunat, maka tasyahhud hanya dilakukan satu kali. 
Jika salat terdiri atas tiga rakaat atau empat rakaat, tasyahhud
nya dua kali, yaitu tasyahhud pertama dan tasyahhud kedua. Se
. orang makmum masbuq dapat mengalami tiga kali tasyahhud, 
dapat pula mengalami empat kali tasyahhud dalam salat Magrib. 
Sebagai gambarannya ialah, umpamanya ia menjumpai imam se
sudah rukuk rakaat kedua, maka ia mengikuti imam dalam ta
syahhud pertama dan kedua, sedangkan ia baru hanya mengerja
kan salat satu rakaat. Apabila imam melakukan salam, maka ia 
(makmum masbuq) berdiri untuk mengerjakan dua rakaat sisa 
salatnya. Untuk itu, ia melakukan satu rakaat dan melakukan ta
syahhud pertama, mengingat rakaat tersebut merupakan rakaat 
kedua baginya. Kemudian ia salat rakaat ketiga dan melakukan 
tasyahhud lagi sesudahnya, yaitu tasyahhud tetakhir. 

Apabila seseorang berniat melakukan salat sunat lebih dari 
empat rakaat, umpamanya ia berniat akan melakukan salat se
ratus rakaat; menurut pendapat yang terpilih, hendaknya ia me
ringkas tasyahhud salatnya menjadi dua kali tasyahhud. Untuk 
itu, ia salat sebanyak apa yang diniatkannya -kecuali hanya dua 
rakaatr- lalu ia bertasyahhud. Setelah itu ban.i ia mengerjakan 
.dua rakaat sisanya dan melak.ukan. tasyahhud kedua, kemudian 
. salam. 
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Sebagian teman kami tnengatakan, tidak boleh menambah le
bih dari dua kali tasyahhud, tetapi tidak boleh ada jarak pemisah 
di antara tasyahhud pertama dan tasyahhud kedua lebih dari dua 
rakaat: dan dibolehkan bila di antara kedua tasyahhud hanya ada 
jarak. pemisah satu rak.aat. Jika salatnya lebih dari dua kali 
tasyahhud atau jarak. di antara kedua tasyahhud lebih dari dua 
rakaat, maka salatnya batal. 

Ulama lain mengatakan, boleh melakukan tasyahhud dalam 
tiap rak.aat. Tetapi menurut pendapat yang paling sahih, boleh 
melakukan tasyahhud dalam tiap dua rakaat, bukan tiap satu ra
kaat. 

Tasyahhud ,terakhir adalah wajib menurut Imam Syafii, 
Imam Ahmad, dan mayoritas ulama; tetapi menurut Imam Abu 
Hanifah dan Imam Malik adalah sunat. 

Tasyahhud pertama sunat menurut Imam Syafii, Imam 
Malik, Imam Abu Hanifah dan kebanyakan ulama; tetapi wajib 
menurut Imam Ahmad. Seandainya seorang penganut mazhab 
Imam Ahmad bermakmum kepada seorang pengikut mazhab 
Syafii yang meninggalkan tasyahhud pertama, salat pengikut 
:rhazhab Imam Ahmad itu sah, tetapi ia harus melakukan sujud 
sahwi. Dalam masalah ini sama saja apakah imam meninggalkan 
tasyahhud pertama karena sengaja atau karena lupa. 

Tiga macam lafaz tasyahhud yang bersumber darl Nabl 
Saw. 
Lafaz tasyahhud ada tiga macam, semuanya bersumber dari Nabi 
Saw.14) , 

Pertama, berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud r.a., dari Rasulul-
lah Saw., yaitu: 

.J. ,,, / J,,, ,J ,,, ,,,,,, ' J ,.,,,, 
~-~f\ I~;~~~\ 'i.=~\ 'H~ti; ~'-'1 ~\j '"" ~(Wl, ~ ~ ... \' • " ,,,, ,,, J "',,,,,, 

/,~ J'r:::1, ~,.)~ '1~---~,,~1 /Jl6:,_,..,,,,,, ~,,,:.:: .... 
'~ ,,, ,,, • _,(J'J"'J " f- v.'--',,, ~_J 

14) Yang dimaksud oleh penulis berdasarkan yang ada pada Shahihain atau sa
lah satu dari keduanya, karena banyak riwayat lain yang bukan dari kedua 
kitab tersebut. 
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Segala penghormatan milik Allah, begitu pula -semua salawat 
dan semua kebaikan. Semoga keselamatan terlimpah kepada
mu, wahoi Nabi; begitu pula rahma,t Allah dan semua ber
kah-N~ Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan kepa.,, hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa 
4ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Mu
hammad adalah hamba dan utusan Allah. (Riwayat Bukhari 
dan Muslim di dalam kitab sahih masing-masing) 

Kedua, berdasarkan riwayat lbnu Abbas r.a., dari Rasulullah 
Saw., yaitu: 

~*~~, ,hs(~~,.i,~, ,~~J;i,6@ 
~, l c..,..-, ,,~/ 6J~f '~~// ~,1.;-~;ci~.::1.h("'"{\ .w ,,, i.::...__-.&,~.J •• f v.' .J,.. • '-f 

,.. ' ~ ,,. :J. ,, ' ~ \ '..-: ,.. ) ,.,,.. ,,,, / -
"' (f "-'"'_~~ '!\ ~,.. ~\\f\ U\ ~~\..L_:'...:i\ , ~'? _.}\,:; II .po_,...,_; LJ-,~~, ,.. ,.. LJ-,- ~'-"I°" 
~ .. £'~~"!,; 

Segala kehormatan yang penuh dengan berkah, semua sala
wat yang baik-baik adalah milik Allah. Semoga keselamatan 
terlimpah kepadamu, wahai Nabi; begitu pula rahmat Allah 
dan semua berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpah kepa
da kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi 
bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. (Riwayat Mus
lim di dalam kitab Shahih-Nya) 

Ketiga, berdasarkan riwayat Abu Musa Al-Asy'ari r.a., dari Ra
sulullah Saw., yaitu: 
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~ ,,y //,, J.,,_, ~!>1. ff,.: J,~\,t~, U'.\ ~-A•":\ !G~1 ,. 4.l..,_....__J_,o.~ u~ CUJ ~.... ..:J,.> 7 -
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Segala penghormatan, perkara-perka~ yang baik -yaitu se
mua salawat- adalah milik Allah. ~~a keselamatan ter
limpah kepadamu, wahai Nabi; begitu pula rahmat Allah dan 
keberkahan-Nya. Semoga keselamatan terlimpah kepada kartii 
dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. tJtu bersaksi 
bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Mll/iammad ada
lah hamba dan utusan-Nya. (Riwayat Muslim; di dalam kitab 
Shahih-nya) 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Sunan Baihaqi dengan sanad 
jayyid15> melalui Al-Qasim yang menceritak.an bahwa Siti Aisyah 
r.a. mengajark.an kepadaku; ia me_!lgatakan: 

a/. ' ,,., f _,,, J, ,., ' JJ / , , 
~\(~f\, ,U.12,c&::J( :~/.:' ~.ul~,U.\IJ"-'~ ~-::5~ ~~......... ..,. , ........ J,... ,, )~ .,..-
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~,\,1'j.l\o' ~1~14.J\~:,\~X\ ~; .J11~1:»1.)~,j~'.{6 '- ,-:..7 t. ;' ;I' V ,-- '~/ .,,, / • _,(S'-"""_ •• 
J....f.,,) //., J.,,, ,~: ,-J 

• .iJ_,...,.JJO~~ 
Inilah tasyahhud Rasulullah Saw.: "Segala kehormatan milik 
Allah, begitu pula semua salawat dan kebaikan. Semoga kese-

15) Al-Hafizh di dal~ kitab Takhrijul Adz/tar mengatakan bahwa di dalam sa
nad hadis ini tenlapat Muhammad ibnu Shaleh ibni Dinar, sedangkan priba
dinya masih diperselisihkan. Imam Ahmad dan Imam Abu Daud serta yang 
lain menilai tsiqah. Abu Hafun Ar-Razi mengatakan, dis orangnya tidak 
kuat. Imam Daruquthni menilainya dhaif pula. Mengenai anaknya -Sha
leh- aku (penulis) masih belum menemukan adanya cela, tidak pula berpre
dikat adil. Autobiografinya pun tidak ditemukan dalam Kutubur Rijal, kitab 
lbnu Abu Hatim, lbnu Hibban, dan lbnu Addi. Dengan demikian, jelas bah
wa dia dika~orikan sebagai perawi yang tidak dikenal. Di dalam sanad' 
Syekh (Imapi Nawawi) kami tidak menjumpai predikat jayyid mengenai 
gambaran orang mi. Imam Baihaqi -sesudah mengetengahkannya- menga
takan bahwa menurut pendapat yang sahih, hadis yang melalui Siti Aisyah 
berpredikat mauquf. Hal ini mengisyaratkan bahwa tambahan ini bersifat 
syadz; hanya Allah yang mengetahui sebenarnya. '---
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lamatan terlimpah kef)Q,damu, wahai Nabi; begitu pula rah
mat Allah dan keberkahan-Nya. Semoga keselamatqn terlim
pah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang sa
leh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan 
aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya. 

Dalam hadis ini terkandung faedah yang baik, yaitu tasyahhud 
yang dilakukan oleh Nabi Saw. memakai lafaz tasyahhudunaa. 

Di dalam kitab Muwaththa' Imam Malik, kitab Sunan Abu 
Daud, dan lain-lain, kami telah meriwayatkan sebuah hadis de
ngan sanad yang sahih, melalui Abdur Rahman ibnu Abdul Qariy, 
bahwa ia pernah mendengar Khalifah Umar ihnul Khaththab r.a. 
berada di atas mimbarnya sedang mengajarkan tasyahhud kepa-
da orang-orang. Khalifah .mengatakan: \ 

Katakanlah oleh kalian, "Segala kehormatan rr,ilik Allah, se
mua perkara yang suci milik Allah, semua perkara yang baik 
milik Allah; begitu juga semua salawat, milik Allah. Semoga 
keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Nabi; begitu pula 
rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlim
pah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang sa
leh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sema
ta, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Mu
hammad ada,lah hamba dan utusan-Nya. "16> 

16) Sekalipun mauquf. tetapi kedudukannya sama dengan marfu', mengingat hal 
seperti ini tidak" dapat dikatakan oleh ra-yu. 
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Di dalam kitab Muwaththa' dan kitab Sunan Baihaqi serta lain
lainnya kami meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sa
hih melalui Siti Aisyah r.a.: 

Bahwa Siti Aisyah r.a. apabila bertasyahhud mengucapkan, 
"Segala kehormatan yang baik-baik, yaitu semua salawat 
yang suci, adalah kepunyaan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai 
Nabi; begitu pula rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Semoga 
keselamatan terlimpah kepada kami dan kepada hamba-ham
ba Allah yang saleh." 

Menurut riwayat lain, melalui Siti Aisyah r.a., juga dalam kitab
kitab tersebut diriwayatkan seperti berikut: 

Urnr ~L~2>1;:-: lJ:!1 J.r-:-u®, J..(;1~1..£1 h~ 
J.(& ~ ~{ J-t,,,, ,,,,,, )) ,,,,., f.~ ,,_J_ t,~,,, {_3 -,, ., ,:- .j ,; ,, / .J~ ',"",, '.JI~ r 4 iU°--""'.JJ o~ ~u ~ 4 ~_to, ~ ~_J UI Y;, 
.) ~,, ~,,, 8&:,J(. -::~, J;!~ /,,-,,, ~,t ;,~,,,!i ~ ~,(Jf ~ 
,,, . ,,,~.J .. i'~ ,4.:i v.-',,, 4.ZJJ~ "T-· .. . 1· ~ \ 

. ~\fai1.&1 .. .,,,,,, ,,, 

Segala kehormatan yang baik-baik -yaitu semua salawat 
yang suci- adalah milik Allah. Aku bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan selain Allah semata, tiadq. sekutu bagi-Nya. Dan 
bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Se
moga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Nabi; begitu 
pula rahmat Allah dan .kebe,kahan-Nya. Semoga keselamatan 
terlimpah kepada kami dan°4epada hamba-hamba Allah yang 
saleh. 
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Kami meriwayatkan di dalam k.itab Af-Muwaththa' dan k.itab Su
na71: Al-B,aihaqi dengan sanad yang sahib melalµi _Im__am Malik, 
dan Nafi , dari Ibnu Umar r.a.: 

Bahwa ia melakukan tasyahhud, lalu mengucapkan, "Dengan 
nama Allah, segala kehormatan kepunyaan Allah, semua sa
lawat kepunyaan Allah, semua perkara yang suci kepunyaan 
Allah. Semoga keselamatan terlimpah kepada Nabi Saw., be
gitu pula rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Semoga kesela
matan terlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba 
Allah yang saleh. Aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 
selain Allah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah 
utusan Allah." 

Demik.ian berbagai macam lafaz tasyabbud. Imam Baibaqi me
ngatak.an bahwa bal yang telah ditetapkan dari Rasulullab Saw. 
ada tiga buah badis,17> yaitu badis Ibnu Mas'ud, badis Ibnu 
Abbas, dan badis Abu Musa. Demikian pendapat Imam Baibaqi. 

Yang lain mengatakan bahwa yang sahib ada tiga badis, 18> 

dan191ang paling sahib di antaranya ialab badis Ibnu Mas:~d 
r.a. 

17) Yakni yang ada dalam kitab Shahihain atau salah satu darinya, karena j>ada 
yang lainnya pun telah ditetapkan pula, seperti yang telah dijelaskan sebe
lumnya. 

18) Al-Hafizh mengatakan, "Kesahihannya tidak diperselisihkan lagi, mengingat 
ketiganya berada di dalam kitab Shahihain. Keduanya (Bukhari dan Mus
lim) sepakat terhadap hadis lbnu Mas'ud, sedangkan Imam Muslim menyen
diri dengan hadis lbnu Abbas dan Abu Musa." 

19) Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat terhadapnya, dan hal yang disepa
kati oleh keduanya lebih sahib daripada yang disetujui oleh salah satu di an
tara keduanya. 
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Bertasyahhud boleh memakai salah satu dari macam-macam 
tasyahhud yang telah disebutkan di atas. Demikian menurut ke
tetapan Imam Syafii20> dan ulama lainnya. Tasyahhud paling af
dal menurut Imam Syafii ialah yang berdasar kepada hadis lbnu 
Abbas r.a., mengingat di dalamnya terdapat tambahan lafaz al
mubarakaat. Imam Syafii dan lain-lainnya dari kalangan ulama 
mengatakan, mengingat perkara tahiyyat ini amat luas lagi boleh 
dipilih, maka lafaz para perawi pun berbeda-beda mengenainya. 

Boleh mengamalkan salah satu lafaz tasyahhud yang telah 
dlamalkan oleh Rasulullah 

Diperbolehkan memilih salah satu dari ketiga tasyahhud dengan 
selengkapnya. Seandainya seseorang membuang sebagian dari
nya, apakah hal itu mencukupi? Jawabannya membutuhkan pe
rincian. 

Lafaz al-mubarakaat, ash-shalawaat, dan az-zaakiyaat adalah 
sunat, bukan merupakan syarat dalam tasyahhud. Seandainya se
seorang membuang keseluruhan dan meringkasnya hanya pada 
lafaz At-tahiyyatu lillahi as-salamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu hing
ga akhimya, hal ini sudah cukup tanpa ada perselisihan di ka
langan kami. 

Mengenai lafaz yang dimulai dari as-salaamu 'alaika ayyu
han-nabiyyu hingga akhirnya, hukumnya wajib, tidak boleh ada 
sesuatu pun darinya yang dibuang kecuali lafaz warahmatullaahi 
wabarakaatuh. Sehubungan -dengan lafaz ini ada tiga pendapat di 
kalangan teman kami. Pendapat paling sahih mengatakan bahwa 
tidak boleh membuang salah satu dari keduanya. Pendapat inilah 
yang tersimpul dari dalil, mengingat semua ahli hadis telah sepa
kat pada keduanya. Pendapat kedua mengatakan, membuang ke
duanya (lafaz warahmatullaahi dan lafaz wabarakaatuh) diperbo
lehkan. Pendapat ketiga mengatakan, boleh membuang lafaz wa-

20) Al-Hafizh mengatakan bahwa Imam Syafii t.idak mengkhususkan ketiga ri
wayat yang disebutkan, babkan ia menuturkan pula selain itu hadis lain, 
melalui lbnu Umar, Jabir, Umar, dan Siti Aisyah r.a. 
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barakaatuh,21> tetilpi tidak. boleh membuang lafaz warahmatul
laahi. 

Abul Abbas ibnu Suraij dari kalangan teman kami mengata
kan, diperbolehk.an meringkas lafaz tasyahhud hanya dengan ka
limat berikut: 

~I-Jr:' c. 11~g~ ,~ ~ 1r...,~f '8_5c!j2 ,JJ ._S{-:j, ,,, ,,,, . ,,,,~r -,,p .--r.. .. r ,,, ,,, .. ,,,, 
I ~ ~ ,,; . ,,, 

. .u1L!d~-' .... G~~1., .... ,, 1~1U1~?1i:'K\ ,~? r1~t1 
,,.. ~_J '!J~. ,,, ,,, LJ -{ -- ~ 

Segala kehormatan adalah kepunyaan Allah, semoga kesela
matan terlimpah kepadamu, wahai Nabi; semoga keselamatan 
terlimpah fepada hamba-hamba Allah yang saleh. Aku ber
saksi bahw'rl tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi 
Muhammad adalah utusan Allah. 

Lafaz as-salaam menurut sebagian besar riwayat adalah as
salaamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu. Demikian pula as-salaamu 
'alaina, dengan memak.ai alif dan lam pada masing-masingnya. 
Menurut sebagian riwayat adalah salaamun dengan membuang 
alif dan lam. Seb~an dari teman kami mengatakan, yang paling 
afdal ialah memakai as-salaamu dengan alif dan lam, mengingat 
hal inilah yang banyak. digunakan. Selain itu juga menambah 
mak.na dan merupak.an sikap hati-hati. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis marfu' dalam kitab Sunan 
Nasai, Sunan Baihaqi, dan selain keduanya mengenai bacaan tas
miyah sebelum tahiyyat. Dalam pembahasan yang lalu telah dite
tapkan pula melalui tasyahhud Ibnu Umar. 

Imam Bukhari, Imam Nasai, dan selain keduanya dari ka
langan para imam ahli hadis mengatakan, "Sesungguhnya tam
bahan bacaan tas'miyah (bismillah) tidak sahih bersumber dari 
Rasulullah Saw." Karena itu, sebagian besar teman kami menga
takan bahwa bacaan tasmiyah tidak disunatkan; sedangkan seba-

· 21) Dikatakan dem.ikian karena salam tidak memerlukannya. Di dalam lafaz sa
lam sendiri telah terkandung pengertiannya, mengingat lafaz wabarakaatuh 
ini dibuang dalam sebagian riwayat seperti yang telah kami ketengahkan se

belumnya. 
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gian lagi mengatakan disunatkan. Menurut pendapat yang terpi
lih, tidak usah membaca-tasmiyah, karena sebagian besar saha
bat yang meriwayatkan lafaz tasyahhud tidak menyebutkannya. 

Hukum tertib dalam mengucapkan tasyahhud 

Tertib a>erurutan) dalam mengucapkan tasyahhud hulmmnya · su
nat, bukan wajib. Seandainya seseorang mendahulukan sebagian 
atas sebagian yang lain, menurut pendapat yang sahih lagi terpi
lih di kalangan jumhur ulama, diperbolehkan. Hal ini ditetapkan 
oleh Imam Syafii di dalam kitab Af-Umm. 

Pendapat lain mengatakan, hal tersebut tidak diperbolehkan, 
masalahnya sama dengan lafaz Al-Faatihah. 

Hal yang menunjukkan boleh mendahulukan sebagian atas 
sebagian yang lain ialah didahulukannya lafaz as-salaam atas la
faz syahadat oleh sebagian riwayat, sedangkan sebagian riwayat 
lainnya mengakhirkan salam tersebut, seperti yang telah kami je
laskan sebelumnya. 

Mengenai surat Al-Faatihah, semua lafaz dan urutannya me
ngandung unsur i'jaz. Karena itu, tidak boleh diubah-ubah. 

Tidak boleh mengucapkan tasyahhud dengan bahasa 'Ajam 
bagi orang yang mampu mengucapkannya dengan bahasa Arab. 
Barang siapa yang tidak mampu membaca dengan hahasa Arab, 
diperbolehkan membaca tasyahhud dengan bahasBlP'a sendiri, te
tapi ia harus belajar, seperti yang telah kami terai,gkan sebelum
nya dalam masalah takbiratul ihram. 

Merendahkan bacaan tasyahhud 

Yang disunatkan dalam tasyahhud ialah membacanya dengan 
suara pelan (tidak keras), mengingat adanya kesepakatan kaum 
muslim mengenai cara ini. Dalil hadis yang menunjukkan hal ini 
ialah apa yang telah kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abu 
Daud, Imam Turmudzi, dan Imam Baihaqi melalui Abdullah ibnu 
Mas'ud r.a. yang mengatakan: 

. ~\l ;{3\j{ ?,j\~ 
Memelankan bacaan tasyahhud termasuk tuntunan sunnah. 
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Imam Turmudzi mengatakan hadis ini berpredikat hasan, sedang
kan Imam Hakim mengatakan sahih. 

Apabila seorang sahabat mengatakan, "Termasuk tuntunan 
sunnah adalah demikian,"22

) maka pengertiannya sama dengan 
sabda Rasulullah Saw. Demikian pendapat mazhab yang sahih la
gi terpilih di kalangan jumhur ulama ahli fiqih, ahli hadis, dan 
ahli ushul fiqih serta ahli ilmu kalam. Seandainya seseorang 
membacanya dengan suara keras, hukumnya makruh, tetapi sa
latnya tidak batal, dan tidak diharuskan sujud sahwi. 

Salawat untuk Nabl Saw. sesudah tasyahhud 

Membaca salawat untuk Nabi Saw. sesudah tasyahhud akhir ada
lah wajib, menun:it Imam Syafii. Seandainya seseorang mening
galkannya, salatnya tidak sah. Tetapi membaca salawat buat ke
luarga Nabi Saw. dalam tasyahhud hukumnya tidak wajib, menu
rut mazhab yang sahib lagi terkenal, melainkan sunat. Sebagian 
di antara teman kami ada yang mengatakan bahwa membaca sa
lawat/buat keluarga Nabi Saw. hukumnya wajib. 

Y arig paling utama dalam membaca salawat ialah mengucap
kannya seperti berikut: 

I 
' ' 

~'(~ ,~{fi~\~_;.!S;'1!~.J1.~~~ ~ 
.-,, 7,,,. ,,.,. ~ II' J ~,,,. ,,, ,;J_ 

... -6',~~~\/'-'\ ''~-'~?,1...--r.c: , ...... -a:_;.5_; ~\Jjlj' ~ ,,, ._, "} .. f'..1-:',,,.rs- •• "° ,..,,, .. ; ; "" , 
~,u~'f:~ _ _6',~ ,rt~\~l~,,,.2~~-)fj~~I ,,.,,,:J.J, ,,, ,,,,, ...,.::, .,. ,,, 1 .. -., ,,, 

:"7 ft;tl; ,..,., (\j i 11-::,,. , ,.. '-' \""'-' I '1 ~-~\; l:;'e: , 4 ... J(./;" ~ ,,,~~,,,,, rs-J ~~ ... cs- . ,,,,, .. ,,~ 

. i" i~'1]1 .. ,.., .. ,. ,, 

22) Secara lafaz predikat hadis ini mauquf, tetapi menurut hukum berpredikat 
marfu'. Lain halnya dengan lafaz yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. 
telah bersabda, maka hal ini dinamakan marfu' lafaz dim hukumnya. Melalui 
hal ini clapat diketahui bahwa keaerupaan di antara keduanya ialah masing
masing berpredikat marfu', sekalipun kekuatamiya berbeda. 



164 Khasiat zikir dan doa 

Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, 
hamba-Mu, utusan-Mu, yaitu Nabi yang ummi; juga kepada 
keluarga Nabi Muhammad, istri-istri, dan keturunannya. Se
bagaimana Engkau limpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim 
dan keluarganya. Dan berkahilah Nabi Muhammad, Nabi 
yang ummi; juga keluarganya, istri-istri, dan keturunannya, 
sebagaimana Engkau berkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya 
di kalangan umat manusia. Sesungguhnya Engkau Maha Ter
puji lagi Mahaagung. 

Kami telah meriwayatkan bacaan tersebut di dalam kitab Shahih 
Bukhari dan Shahih Muslim melalui Ka'b ibnu Ujrah, dari Ra
sulullah Saw., kecuali hanya sebagiannya.23> Hadis ini berpre
dikat sahih melalui riwayat selain Ka'b. Rinciannya akan disebut
kan dalam pembahasan membaca salawat dan salam buat Nabi 
Saw. dan keluarganya. 

Hal yang diwajibkan dalam membaca salawat ialah memakai 
lafaz: · 

.~,~~~JilJ1 ,,,,, .,, 
Ya Allah, limpahkanlah salawat buat Nabi. 

Jika seseorang suka, boleh mengucapkan seperti berikut: 

' /. .fi/~~4L1~ 
Semoga Allah melimpahkan salawat kepada Muhammad. 

atau boleh pula mengatakan: 

' ,,,, 
. ;Jfa,J~ ~~-;, 

Semoga Allah melimpahkan salawat kepada Rasul-Nya. 

23) Al-Hafizh mengatakan, hal yang dikecualikan itu ada em.pat: Pertama, 
"lla1bba dan Raaul-Mu.".Kedua, "Nabi yang ummi." Ketigri, "lstri-istri dan ke
turunannya." Kftmpat, -m kalangan umat manusia." 
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atau: .,, ~f ,., •' ~ 
.~l~Z)~ 

Semoga Allah melimpahkan salawat kepada Nabi. 

Di kalangan kami ada yang berpendapat tidak boleh mengucap
k.an yang lain selain dari ucapan: 

-;:'l~~~ ~tri 
Ya Al,lah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. 

Ada yang memperbolehkan seperti berikut: 
a, ~ 

.-,...,. "/.\ '1 ::'..,., I I.,......__..... 
• ~l.s'-"4.\l~..J 

Semoga Allah melimpahkan salawat kepada Ahmad. 

Ada pula yang mengatakan boleh mengucapkannya dengan lafaz 
berikut: 

,.,,., .. , { 

• ~~I I ~ 
,, ... (S"'f" 

Semoga Allah melimpahkan salawat kepadanya (Nabi 
Muhammad Saw.). 

Dalam tasyahhud pertama tidak diwajibkan membaca salawat un
tuk Nabi Saw. tanpa ada yang memperselisihkannya. Tetapi apa
kah hal itu sunat? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat 
yang paling sahih mengatakan disunatkan. Membaca salawat 
buat keluarga tidak disunatkan, menurut pendapat yang sahih; 
tetapi menurut pendapat lain disunatkan. 

Membaca doa pada tasyahhud pertama tidak disunatkan me
nurut kami, tetapi teman-teman kami mengatakan bahwa hal itu 
makruh, mengingat tasyahhud pertama dikerjakan dari awalnya 
secara ringan, lain halnya dengan tasyahhud akhir. 

Doa sesudah tasyahhud akhlr 

Berdoa sesudah tasyahhud akhir merupakan hal yang disyariat
kan tanpa ada yang memperselisihkannya. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abdullah ibnn Mas'ud r.a. yang mencerita
kan: .,, .,, ,.,, ' ,,,,_ ,...-::; ,,,,, 

:". \J3~~~ ~,~--u~~~~,~~1$\ 
J...J;; " ~ v cf' .,, ,.,, ,,.,, .,: -=-~,,, ~.{ 

·~ .JJI~~~ .. ~ 

Bahwa Nabi Saw. mengajarkan kepada mereka tasyahhud, 
kemudian pada akhimya beliau bersabda, "&mudian hen
daklah sesudah itu ia memilih doa (yang disukainya)." 

Menurut riwayat Imam Bukhari disebutkan seperti berikut: 
,,9. ,,, ? 

,y ""'< a 'Jd ,.,~~ ~~~1 •. ,,~ (-:-':'t~-~ -~4/.•,' ... / ~~ 

Kemudian hendaklah ia memilih doa yang disukainya, lalu ia 
memanjatkannya. 

Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan seperti berikut: 

Kemudian hendaklah ia memilih permintaan (doa) yang dike
hendakinya. 

Doa ini hukumnya sunat, bukan wajib. Disunatkan memanjang
kan doa ini kecuali jika ia bertindak sebagai imam. Seseorang bo
leh berdoa sekehendak hati menyangkut perkara dunia dan akhi
rat. Ia boleh berdoa dengan doa-doa yang di-ma'tsur dari Nabi 
Saw., sebagaimana diperbolehkan pula baginya berdoa dengan 
doa yang dibuatnya sendiri, tetapi doa yang di-ma'tsur lebih afdal. 
Kemudian doa yang di-ma'tsur sebagian darinya ada yang dike
tengahkan dalam bab ini, dan sebagian lagi ada yang diketengah
kan di bah lainnya; tetapi paling afdal ialah doa yang dikemuka
kan dalam bab ini. 

Di· dalam bab ini tercantum cukup banyak doa, di antaranya 
ialah .yitng kami riwayatkan di dalam kitab $hahih Bukhari dan 
Shahih Muslim melalui sahabat Abu Hurairah r.a., bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda· 



Khasiat zikir dan doa 167 

' ,, ,,,, ,, .,, \ ,.,,, ,,,,,,,, ,,,, ,, {f "~)' ~ ,,, ,., ; )1,,,.../.\ ... -: (1 
~ : ~_,, • .___,, 4..LIIJ.3".'.:.: .. · 1d ~}\ "'.:. .• l~~J..> ~~ j 

~-· .,_,-,., :,.~ ,,,,- ,,,, ,,, ,,- ,,,,,,----,,,,, L .,,,,' 

.. ~i'--t-;-';2\ J-:--;, 7 ,, ."~t, .__, '..i.f_ 7J ~ ,,,,e /_., , .... )l; 
'l....,j 'J ,, i,y!.J ,_P,-AJ • I..T/J '~ ;., 

,., .. o~J),~~o~ .~~iii ~i~~J 
Apabila seseorang di antara kalian telah selesai dari tasyah
hud akhir, hendaklah ia meminta perlindungan kepada AUah 
dari empat perkara, yaitu: Dari siksa neraka Jahannam, dari 
siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan 
Al-Masih Ad-Dajjal. (Riwayat Imam Muslim melalui jalur 
yang banyak) 

Di dalam riwayat lain disebutkan seperti berikut: -; J.~~, /\"--!.-- ,,,,,,~_p~~ ~ :¾:....~ ~,S;5 \j\ 
~ ()~ '7-'J i..T',; ;, ,,, .. ,- ·7- ,, 

~·- ,., ,, ,,,, ,.., ~/ .,, "'-'"' i .. ,,,.....- "· ,, ,,, ).SJ"' " I·,, ."' "' "'"! ,,,-,,, , .-:__ •.JJ s 'iA.G\. 'ii 
~ .• . .lit. , .. I ~:.l.c-~J , ~Y-i.r-- . .J_,- <.;,, 
,,,, ,,,,,,, ~/J • ;,, \ - • ;,,, ,,, ,,,,,, ,, 

J"r'.::"--:;, ~...-i., .. ,,,,., • .,,--:- , ,., ,,,,...,,,,,,,,,,-:--~1 
• I&.. :0 I I ~ _r:., . ~_, I' ~ '-4,.,1. _, .. 

:,,,,, • ,,,,- " ,,,,, ,,,,,, ,,,,, -;,, c.J''. I ,,,,, 

Apabila seseorar.w di antara kalian telah selesai dari tasyah
hud (akhir)nya24

, hendaklah ia meminta perlindungan kepa
da Allah dari empat perkara melalui ucapannya, "Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa Jahan
nam, dari siksa kubur, dari cobaan hidup dan mati, dan dari 
kejahatan cobaan Al-Masih Ad-Dajjal." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Siti Aisyah r.a., bahwa Nabr Saw. mengucapkan 
doa berikut di dalam salatnya: 

_"Ji(i;~Jl, s;(j ,j:iif ~~~-~:!jt\Jr~ "iii 
~ .,,, ,,,,, ,,,,, :.... ::;., :... ;,, 'ii',,,, 

24) Ibnu Allan di dalam SyarhulAdzkar mengatakan, tasyahhada artinya seles.ai 
dari tasyahhud. Yang dimaksud ialah tasyahhud akhir, seperti yang dijelas~ 
kan pada hadis sebelumnya. 
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_)11 ~'1tf ,~l "!J{:~,l~~, ~_p~ 1~~ ~d~~I 
-,,.,-,,.,~ ,,,. J .. ... / Lr/ "' ..:r- 'J , • 

. -t;ffj ~-b,~~1~ 
Ya A/,lah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa 
kubur dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih 
Ad-Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup 
dan mati. Ya A/,lah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari dosa dan utang. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui saha
bat Ali k.w. yang menceritakan: 

/ ~ ,,,,. \), 
7 ~ "~ .. <.:~_f, ,,~, /~rr\ ,,j-?' at, ,~.w1J ,,, ... -=~ 
~LJ~_9,.>'~ ~ ... f :J_..,.....i.J,..... ... ~..)(.) 

-!. ,,,::-:r,... f "· 7\~~~( :~~~1t1"" 1~~,,:-..r~j"~·,,,.(: · \ 
~~\..II~~ r-·-:~ "7"F" IJ .. ~ ~ '$ /~/\ ( /_.. J '?,;,,,_..\ \ /-,,., .,!_ "'.'i' ,,,, ( /; ,J ,,,-,A\ ( / ,_.. --!_ _,~,:\ ( /,, 
~ I.AJ4.::::...,_r,J L.o_J ,'- qlc;., \..4_9~_)J"'M \.>~ ,~__r- VI_J 

-,,.,,,-,,.,, (f,--:\1',t"' jJJ J:j' "1 ,,...,,\,,...) l11"1 ,,,,, ,,, µ"" ,,.,,,, . • .... 2J 6J ~jl, ~IQ r' _. ...::.:, 4 ,~ 4U 
~ ,,. / '~- ..,,,, '.... 1.7_;-,,., .... :,, 

Rasulullah Saw. bila berdiri untuk salat, maka akhir dari 
doa yang diucapkannya antara tasyahhud dan salam ialah: 
"Ya A/,lah, ampunilah daku atas dosa-dosaku yang terdahulu, 
dosa-dosaku yang kemudian, dosa-dosaku yang kusembunyi
kan, dosa-dosaku yang kulahirkan, dan (ampunilah daku 
atas) berlebih-lebihanku, serta (ampunilah daitu atas) semua 
dosa yang Engkau lebih mengetahui dariku. Engkau adalah 
Tuhan Yang mendahulukan dan Engkau adalah Tuhan Yang 
mengakhirkan, tidak ada Tuhan selain Engkau." 

Di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim kami meri
wayatkan sebuah hadis melalui Abdullah i1t.u Amr ibnul Ash r.a., 
dari sahabat Abu Bakar Ash-Sbiddiq r.a.: 



Khasiat zikir dan doa 169 

,,,,.,.,\j,., ~~ " ":;:,.-: "J .t- "'1( ,,,.,,.,.,,~~ ,........-,.J{tl O ,,...,('y .~,- ~-t.J;,·.r ·-~~·,. ·~ · ll ~ /,, li9 
~-_) I ; ...,IJ,,.0~ ,~ t~ .... ~y ~. '-9 

.~ljfa~i::•:,l~J 
Bahwa ia pemah berkata kepada Rasulullah Saw., "Ajarkan
lah kepadaku suatu doa yang aku panjatkan di dalam salat
ku." Nabi Saw. bersabda, "Katakanlah, 'Ya Allah, sesungguh
nya aku telah berbu<lt aniaya terhadap diriku sendiri dengan 
perbuatan aniaya yang banyak, sedangkan tid'!,k ada seorang 
pun yang mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah 
daku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah daku; 
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penya
yang'." 

Kami mencatat dengan kalimat zhulman katsiiran memakai hu
ruf tsa dalam sebagian besar riwayat. Tetapi dalam sebagian ri
wayat Imam Muslim disebutkan kabiran memakai huruf ba.25

) 

Kedua riwayat itu sama hasan (baik)nya, maka dianjurkan agar 
digabungkan. Untuk itu, boleh diucapkan zhulman katsiiran ka
biiran (dengan perbuatan aniaya yang banyak lagi besar). 

Imam Bukhari di dalam kitab Shahih-nya, demikian pula 
Imam Baihaqi dan selain keduanya dari kalangan para imam ahli 
hadis, berpegang kepada hadis ini sebagai dalil mereka dalam 
masalah berdoa di akhir salat. Hal ini merupakan pengambilan 
dalil yang sahih (benar), karena sesungguhnya perkataan Abu Ba
kar r.a., "Dalam salatku," memberikan pengertian umum menca
kup semua, dan dapat diyakinkan bahwa tempat yang cocok un
tuk doa tersebut adalah di antara tasyahhud dan salam. 

Di dalam kitab Sunan Abu Daud kami meriwayatkan sebuah 
hadis sahih melalui Abu Shaleh Dzakwan dari sebagian sahabat 
Nabi Saw. yang telah menceritakan: 

25) Al-Hafizh menga-takan, Imam Muslim menjelaskan bahwa riwayat yang 
mengatakan kabiiran yang ada padanya melalui Muh,ammad Rumh, dari Al
Laits. Al-Hafizh mengatakan pula bahwa tidak tertera padanya dan pada se
lainnya dari kalangan para perawi yang telah kami sebut kecuali dengan me
makai huruf tsa, yakni katsiiran. Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam 
Ahmad dari jalur lain yang bersumber dari lbnu Luhai'ah. Di dalam riwayat 
ini dijelaskan oleh Imam Ahmad bahwa yang ada padanya memakai huruf 
ba, yakni kabiiran. 
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,,., 11 : / / ' ~ j ,,.,< i1:;' .• (A-:::"i · 1\",!~ /,,?' ~/t,--'...\ ........... ~{u11...-:~~t\ou 
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Nabi Saw. bertanya kepada seorang lelaki, "Bagaimanakah 
caramu berdoa dalam salat?" Lelaki itu menjawab, "Alm 
mengucapkan tasyahhud, setelah itu kuucapkan, 'Ya Allah, se
sungguhnya aku memohon surga kepada-Mu dan berlindung 
kepada-Mu dari neraka.' Adapun diriku tidak dapat meng
ucapkan doa sepertimu dan tidak pula seperti doa Mu'adz." 
Maka Nabi Saw. bersabda, "Kami berdoa di sekitar kedua
nya." 

Ad-dandanah, pengertian asalnya ialah "ucapan yang tidak di
mengerti maknanya", singkatnya adalah "suara senandung". Mak
na haulaha nudandinu ialah "di sekitar surga dan nerak.a", yakni 
memohon keduanya; salah satu di antaranya memohon sebagai 
pennintaan, sedangkan yang kedua memohon agar dilindungi, ya
itu meminta surga dan mohon dilindungi dari neraka. 

Di antara doa yang sunat dibaca dalam semua keadaan ialah 
doa berikut: 

, ~Jt ... ~ ,....),., .... ,,, /.,, ,, /-'f ., .... "' ~ ~ 
~~l~~,l~\ ,~~1,;:;~,~~I~}"' I 

, -~~:j\"-;I~jli~ 
Ya Allah, sesungguhnya· aku memohon kepada-}4u pemaafan 
dan kesehatan. Ya Allah, sesungguhnya aku m.emohon petun
juk, takwa, memelihara diri dari dosa dan kecukupan. 

Salam untuk tahallul darl salat , 

Salam sebagai tahallul (berlepas diri),4ari salat me.J'(J.pakan salah 
satu rukun salat dan salah satu farduny'a. Salat-ifdak sah kecuali 
dengan salam, demikian menurut mazhab Syafii, Maliki, Ahmad, 
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dan jumhur ulama Salaf dan ulama Khalaf. Hadis-hadis sahih 
terkenal telah menjelaskan hal tersebut. 

Salam yang paling sempurna ialah hendaknya seseorang 
mengucapkan doa berikut ke sebelah kanannya: 

'J. . ~,,,,. 0/_,,."'I .. ,,,,,,.,,,,,,,,,,,,, ",,,,,..,",::~I ._;.u ~j., .. r~ 
Semoga k~selamatan terlimpah kepada kalian, begitu pula 
rahmat Allah. 

Begitu pula ke $ebelah ~i, yaitu mengucapkan: 

' ,J ~_... a,,,,.,,,,,,.,.,,., . 
., ,~:_----,,,,,, eo ,-/)\1.JI . ,;.u -.JJ .. r 

Semoga keselamatan ter-limpah kepada kalian, begitu pula 
rahmat Allah. 

Tidak disunatkan· menggandengkannya dengan ucapan waba
rakaatuh (dan keberkahan-Nya), karena hal ini bertentangan de
ngan dalil yang terkenal dari Rasulullah Saw., sekalipun ucapan 
tersebut telah disebutkan di dalam riwayat yang diketengahkan 
oleh Imam Abu Daud. Hal yang sama dikatakan pula oleh sebagi
an teman kami -antara lain Imamul Haramain, Zahir As-Sarkhi, 
dan Ar-Rauyani- di dalam kitab Al-Hilyah. Tetapi hal tersebut 
syadz (menyendiri), sedangkan ~ang termasyhur · ialah seperti 
yang telah kami jelaskan di atas. 5> 

Seseorang -baik sebagai imam maupun makmum, ·salat sen
dirian ataupun dalam jamaah yang jumlahnya sedikit atau ba
nyak, dalam salat fardu ataupun salat sunat- pada masing-ma
singl)ya melakukan salam dua kali, seperti yang telah kami se
butkan. Kedua salam tersebut diucapkan seraya menoleh ke arah 
kanan dan kiri. Salam yang wajib hanya sekali, yaitu salam per
tama; sedangkan salam kedua hukumnya sunat. Seandainya sese
orang meninggalkan salam ·kedua, salatnya tidak rusak. 

26) Tambahan ini -yakni lafaz wabarakaatuh,- dianggap sunat oleh segolongan 
~am.a. Di antara mereka adalah seperti yang disebu~ .p}eh ;:Jienulis. 
Dikatakan bahwa adakalanya Rasulullah Saw. ~a'Kkannya pada 
salam pertama. 
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Kemudian hal yang diwajibkan dalam lafaz salam ialah lafaz: 

"!~~-'ji --:..r -~r .,, I 

Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian. 

Seandainya seseorang mengucapkannya dengan lafaz salaamun 
'alaikum, menurut pendapat yang sahih tidak dibolehkan. Sean
dainya ia mengucapkan 'alaikumus-salaam, menurut pendapat 
yang paling sahih dianggap cukup. 

Seandainya seseorang mengucapkan as-salaamu 'alaika, atau 
salami 'alaika~ atau salamun 'alaikum, atau salamullaahi 'alai
kum, atau salaamu ,'alaikum tanpa memakai tanwin, atau as-sa
laamu 'alaihim, hal tersebut tidak dibolehkan tanpa ada perseli
sihan. Salatnya dianggap batal jika ia mengucapkan dengan se
ngaja lagi mengetahui hahwa hal tersebut tidak dibolehkan. K.e
cuali dalam perkataan as-salaamu 'aldihim, salatnya tidak batal 
karena kalimat ini merupakan doa. Jika ia mengucapkannya ka
rena lupa, salatnya tidak batal; tetapi tahallul salatnya belum 
terjadi, bahkan diperlukan memulainya lagi dengan salam yang 
benar. Seandainya imam hanya mengucapkan sekali salam, yaitu 
salam pertama saja, maka para makmum boleh melakukan dua 
salam. 

Al-Qadhi Abu Thayyib Ath-Thabari dari kalangan teman ka
mi dan yang lain mengatakan, "Apabila imam salam, makmum 
boleh memilih antara bersalam dengan seketika mengikuti jejak 
imam atau ia tetap duduk dalam salatnya untuk berdoa dengan 
doa yang panjang menurut kehendaknya." 

Lafaz tasblh yang dlucapkan blla klta dlaJak blcara oleh 
seseorang dalam keadaan sedang salat 

Di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim kami meri
wayatkan sebuah hadis melalui Sahl ibnu Sa'd As-Sa'idi r.a., bah
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 
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Barang siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, hen
daknya ia mengucapkan, "Subhaanallaah (Mahasuci Allah)." 

Di dalam riwayat lain dalam kitab shahih disebutkan seperti ber
ikut: 

Apabila suatu perkara terjadi terhadap diri kalian, hendaklah 
kaum lelaki mengucapkan tasbih, sedangkan kaum wanita 
bertepuk tangan. 

Di dalam riwayat lainnya disebutkan: 

Tasbih bagi kaum lelaki dan bertepuk tangan bagi kaum wa
nita. 

Zikir-zikir sesudah salat 

Para ulama sepakat tentang sunat melakukan zikir sesudah salat, 
dan banyak hadis sahib yang menerangkan tentang berbagai ra
gamnya. Dalam pembahasan berikut kami ketengahkan sebagian 
di antaranya yang terpenting. 

Di dalam kitab Imam Turmudzi kami meriwayatkan sebuah 
hadis melalui Abu Umamah r.a. yang menceritakan: 

,Jti ~J,,,C~t;:~1j.\ : ¾~~--~{1)~~~1~.?)~ . """"' ,,, r -:· ,, 4 ., 
1.,... r,~?!_" ,, f;i ~ ,,, Y ~,,,, . Cf\ ,,··n1 ,. ,,,,, 

• ~LI .. ,,,, \ i.::.,I Jj ~J.J '.=i..J ~ i...., __,:,:-, . • ,,,,, • ..1,,"' -,,,,, 
Ditanyakan kepada Rasulullah Saw., "Bilakah doa lebih di
perkenankan?" Beliau Saw. menjawab, "Di bagi,an malam ter
akhir dan sehabis salat fardu." 

Imtm Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. 
Di dalam kit.ab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim kami 

meriwayatkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas r.a. yang mence
ritakan: 



174 Khasiat zikir dan doa 

Aku mengetahui selesainya saiat Rasulullah Saw. disudahi 
dengan bacaan takbir. 

Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan kunna (kami). Di da
lam riwayat lain dalam kedua kitab shahih melalui sahabat Ibnu 
Abbas r.a. disebutkan seperti berikut: 

Bahwa mengangkat suara dengan mengucapkan zikir ketika 
orang-orang selesai dari salat fardu merupakan kebiasaan di 
zaman Rasulullah Saw. 27> 

27) Imam Syafii dan lain~lainnya menginterpretasikan bahwa bacaan keras yang 
dilakukan oleh Nahl Saw. dalam zikir dan doanya adalah untuk memberikan 
pelajaran kepada orang-orang yang bermakmum kepadanya. Karena itu ia 
mengatakan, "Beliau Saw. mengeraskan bacaan untuk memberikan 
pelajaran kepada mereka. Apabila mereka. telah mengerti, maka beliau 
memelankan bacaannya." Imam Baihaqi dan yang lainnya berpegang pada 
memelankan bacaan dengan berdalilkan hadis Shahihain yang menyatakan 
bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan kepada mereka agar meninggalkan 
apa yang mereka lakukan, yaitu mengeraskan suara dalam membaca takbir 
dan tahlil. Untuk itu beliau Saw. bersabda: 

-~ ~l~j~ :"·.J1·~4!,, .~~~--( /1<~1 :cr4"t'~\ ... v, ... ., u_,,:-4:i ... ... ~~ or r--
sesungguhnya lwlian bukan berdoa kepada yang tuli dan bulean pula kepada 
yang tidal ada, melainkan kalian sedang berdoa kepada Tuhan Yang Maha 
Mendengar lagi Maha.de~. 

Disunatkan pula memelankan bacaan dalam semua zikir. Tetapi sebagian 
ada yang menerangkan tentang mengeraskan bacaan, seperti bacaan doa 
qunut bagi imam, talbiyah dan takbir dalam dua hari raya, zikir orang yang 
masuk pasar, ketika menaiki tanjakan, dan ketika menuruni lereng. 
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Ibnu Abbas r.a. mengatakan, "Aku mengetahui hal tersebut ke
tika mereka selesai dari salat, bila aku mendengamya." 

Apabila Rasulullah Saw. selesai dari salat, beliau mengucap
kan istighfar sebanyak tiga kali, lalu mengucapkan, "Ya 
Allah, Engkau adalah Maha Pemberi keselamatan, dari Eng
kaulah segala keselamdtan, Mahasuci Engkau, wahai Tuhan 
Yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan.,, 

Dikatakan kepada Al-Auza'i,28) salah seorang perawi hadis, "Ba
gaimana cara beristighfar itu?" la menjawab, "Engkau ucapkan, 
'Aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun ke
pada Allah'." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha-· 
hih Muslim melalui Al-Mughirah ibnu Syu'bah r.a. yang menceri
tak.an: 

.... , ...- ' .... ' ~ ~ 
,;,j/, .. ~~-\\~ ,:"/'-(.\-:-~~~ ¢~,~~\J"J'~\ 
~.Jo1"-r-' u-t.t~ ~ .... u r::-:..;, .. . .... '-"""_; 
j:----=8~_;~r!L1f ~.J~1~{u ,:g1 ~r~ : --i~ 
-...,1, ,....,,v,, .... ,1 .... , ........ r,'-1~..1,_!j( ~.,\~_,"--:: t,~,,~_~-; 
J/A( ... .. ,,~c;. \.,.J1'-:J\Jli <..7.,.-:,;, ,(S"""~~~.J 

J .. ....L.~ .... .• 
J~ ...-r::.\? _ ~'JI\"\,: .J(",tf'v ,,,,. ,,,,,,.,rA ,~_,. 
~,~~ .l ~~.J t\ ",:,iJl\.l • • ,,,,,, .. L. •• ,, """ 

28) Dia adaJah Abu Amr, Abdur Rahman ibnu Amr ibnu Muhammad Al-Auza'i, 
imam fiqih dan zuhud ahli Syam. la dilahirkan di Ba'labik dan dibesarkan di 
tempat itu juga, kemudian tinggal di Beirut. Ia wafat pada tahun 157 Hijriah 
di Beirut. 
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Bahwa Rasulullah Saw. apabila selesai dari salat dan bersa
lam, beliau mengucapkan doa berikut: "Tidak ada Tuhan se
lain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala ke
kuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu.·Ya Allah, tidak ada seorang pun yang mence
gah a;pa yang Engkau berikan dan tidak ada seorang pun 
yang memberi terhadap apa yang Engkau cegah, dan tiada 
bermanfaat di sisi Engkau keagungan orang yang memiliki 
keagungan." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ab
dullah ibnuz Zubair r.a., bahwa setiap selesai salat (fardu) se
sudah salam ia selalu mengucapkan zikir berikut: 

,I' ' ,,,, ' i: ~ii li_, ~if 1 ;:J ~~ ~ {~_., ¼ \ ~1U~ ~ 
_,~ I, ... 1 ~, .~., ~, ~~-!.~_, .... ,,, ... ,.-;- j,,-:: ,,..-: "'~''-" ,J,,, 
djj\ :it1~) Jt , .}1-'~ ;}tto_j.9 ~JO~Y , J..~ J~o/ ~_jA.J 

~ ~:s11~1~1~\_,. "" J ~1iU ... ~:-JrU~~ ,1~1 &-';-:~: 
C:,L:.i;l,J u .J ' ~ ,,, ... ,, ... . ' 'J 

~ J"' ,,,, .,, ,,_ -(".~- ~i,;f = ,;~,, ("j\\ 4-! <.1 _\~ tul 1(~\-S 
• .,)_J~ ll"-J .... ,_,.i .J ~.... r..r..~ ,,,, ,, 

Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, 
bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan tidak 
ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada 
Tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah kecuali ha
nya kepada-Nya, milik-Nya-lah semua nikmat dan milik-Nya
lah semua keutamaan, dan bagi-Nya segala sanjungan yang 
baik. Tidak ada Tuhan selain Allah seraya mengikhlaskan ke
taatan kepada-Nya dalam agama, sekalipun orang-orang ka
fir tidak sena,ng. 

lbnuz Zubair mengatakan, Rasulullah Saw. selalu mengucapkan 
zikir tersebut setiap selesai sala~ 

~ meriwayatluµi di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim meialui sahabat Abu Hurairah r.a. yang mencerita
kan hadie berikut: 
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Kaum fakir miskin Muhajirin datang menghadap kepada Ra
sulullah Saw., lalu mereka mengatakan, "Orang-orang yang 
berharta telah pergi dengan membawa derajat (pahala) yang 
tinggi dan kenikmatan yang abadi; mereka salat seperti kami 
salat, puasa seperti kami puasa, tetapi mereka mempunyai ke
lebihan berkat harta mereka hingga mereka dapat berhaji, 
berumrah, berjihad, dan bersedekah." Nabi ~aw. bersabda, 
"Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu amal yang dapat 
menyusul orang yang mendahului kalian, dan dengan amal 
itu kalian dapat mendahului orang yang sesudah kalian? Tia
da seorang pun memiliki amal lebih utama dari · kalian kecua~ 
li hanya orang yang beramal sama dengan amal kalian." Me
reka menjawab, "Tentu saja""ltami mau, wahai Rasulii.Uah." 
Nabi Saw. bersabda, "Kalian membaca tasbih, tahmid, dan 
takbir. di belakang tiap-tiap salat (fardu) sebanyak tiga puluh 
tiga kali." 

Abu Shaleh -perawi hadis ini- yang ~enerimanya dari Abu Hu
rairah mengatakan, "Ketika Abu Hurairah ditanya mengenai cara 
zikimya, ia menjawab: u~..,~}." --=~~ ..... ~..... ~",.,, --\J~ ,,. ~ J-:d,"-- },, ,:-~,,~ . :~u ,_ ' ;.u) ~ '4..\.1 ~ '~ "' • .., ' ,,,,, .. ,,,_,--- . ,,, .,,, ,,,.,, ,,, .,,,. \'ir.,, ...... '1:: 

• LJ y ..,(j .J -.!:., ~~ 
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Mahasuci AUah, segala puji bagi Allah, dan Allah Mahabe
sar, masing-masing dari kalimat-kalimat tersebut diucapkan 

.· sebanyak tiga puluh tiga kali. 

Ad-dutsuur, bentuk jamak lafaz datsrun, artinya harta yang ber
limpah. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Ka'b ibnu Ujrah r.a., dari Rasulullah Saw., bahwa beliau pernah 
bersabda: 

t"~~ .. (A / ~_) ,-J~ ,;J,?t _ij~\~(i LJ;-:~~ J.,r-g2 
L ~ ,~$/1..of='Jbv. ~ _j & ,- , .. ,,,.. • / / 

~ ,, ~ ,,,,. ,., ,,, ,,, & ,-,,, r.,.,,. ,,_. ,,,~ (At "I~ \A~ 
~ :, "\,, )S":~51:;~--LS Y00: L~,l ,.:i 0-:A>d--9 ~,)'W .~'.J •'"; __.,... _J J H;,., ,; 

I: ,,7 ~ ,,,,., ~~.,, 
, 0 ~ ~ ,vd-' ... :,.., ....... 

Beberapa zikir yang tidak membuat kecewa orang yang meng
ucapkannya -atq,u orang yang mengerjakannya- di bela
kang tiap-tiap salat fardu yaitu tiga puluh tiga kali tasbih, ti
ga puluh tiga kali tahmid, dan tiga puluh empat kali takbir. 

Kami J]leriwayatkan di· dalam kitab Shahih Muslim melalui saha
bat Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

Barang siapa yang bertasbih kepada Allah di belakang tiap
tiap salat sebanyak tiga puluh tiga kali, dan memuji kepada 
Allah sebanyak liga puluh tiga kali, serta l>ertakbir kepada 
Allah sebanyak tiga puluh tiga kali, lalu untuk menyempur
nalian bilangan seratusnya ia mengucapkan, 'Tidak ada Tu
han selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya 
segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, clan Dia Maha-
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kuasa atas segala sesuatu,,, maka diampunilah semua dosa
nya, sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan. 

Di dalam kitab Shahih Bukhari pada permulaan Kitabul Jihad, 
kami meriwayatkan sebuah hadis melalui Sa'd ibnu Abu Waqqash 
r.a. yang menceritakan: 

:; ,.... ' ,,, ' .,,.,, .. j ,....-: 11 "',;.; -! ~ ""::, < r ""- ,,~,,, a-'AU ~ .w 1 /4 "-'.,,. -i \ 
0 I <2 :J ..) .) ~ "'l.6::::, 1,, ,. ,, ~ _) LJ 
, I V"- .. j " l , (/ \?{' .....-f.J. \ 
~ 1 1¼f-;; . ? -'JI,'~, a j :t1 J' ~ -'iu1 t ~~1 f21 ~ c...:::--u ~ J "t_Y.\-S- r.r, . '_T' ,,,,, ,,,,,, ,,,, -'!\ ...... :.. .,, . ,, ,,,, _,. ._,,, ,, J" "H ,,;, ,,, 
~1 ~ "-'f"' \::r~I 1-:-;,~ c1.4 3~\.f ,_µ I ;a)~I ~~ ~_)DI 
~ ~'J ' .. ,, .,, ;,; ;,; " ,, ,, ;,; j.5J1 ,. ,,,, 

• ,. ~~·.P ,,,,. ;,,,, '-"' 

Rasulullah Saw. acapkali ber-ta'awwudz di belakang salatnya 
dengan mengucapkan kalimat berikut: "Ya Aflah, sesungguh
nya aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, dan aku 
berlindung kepa.da-Mu agar diriku jangan dikembalikan ke
pada usia yang pal.ing hina (usia pikun), dan aku berlindung 
kepada-Mu dari fitnah (cobaan) dunia dan aku berlindung ke
pada-Mu dari siksa kubur.,, 

Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud, Imam Turmudzi, 
dan Imam Nasai melalui Abdullah ibnu Amr r.a. yang mencerita
kan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

.,,._, "/ ,. IA. Ill ,,- J ,_J.....: /,::i,-, ,-, ,,-_., 

a!_/,,d\ l::_-:;~1~ "~~(/"\-::~~~ ·~jl ·H,:"-,.,, . u- ..... ,.,.-- . ~ ,., .. ~ ~ t 
,.__, ,,,_,_, ,h,....-:: ,~ I J., ,.....J • µ~ j_:z; :-, ,., JJ --:,,:-_,~ J==v.J~~.u.i ~ . .. . ..o,113 4.J .. ~ ;,; ,,c::-:--_ .. )"! '(j/ .... ,., (I / ,, ,, / 

:;s~~~,\~~j ,l~J:<!J~o~ 
r~~,"v~2r,, .(.r tij~(..!."i-",1JTj "j(,::-:n~~ ,:,,lo -~ ~.., ' ~ ~ ,., ~ ,, ~ . ,., ,., ,, ,, 

_,,, /J,., -:'" :.~"~ %1::~.,, l:~.~ ::i<11s1 ZJ:,%-
~_J , LJ:8 iJ ~! _,, 4 , I ,, ,. _., iJ 

, · 1~G ,~1f;, · (-:;-.t!v~Lo ~~ ~%,,~ ,_% ---d, .. .,,. ,;.,,.. ~ I ,, ;, ' ,.. ,.. .. ,., ~ 
c------~1a.;-;-~~ ~~l~.wl /(\")"'/.-?.I"~ .. jtj .,,. .. I __, _J .. ,.. .._,...,.J . .. !J 
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r,,. .. J """7"", JJ." ~ ~,j,~E::, A!l1j ")Gli :9~,"~ ~~&-J J.~ .. / ~ ., . ;; .. , 
,,,-i',:. J J,:-_J{ (<",, • !\( "1{'\ . ,,,, 2:J.. ,,,,,,,,,\ .. t-',,...JI~,. ~tf,, ~ 
l _,et,o_.o,. •,,4' ~~- I\_.,\ u,,QI I uJ~- ..\.:,.. d~' ~ ', 
~ '.r:;-',,,,,,,, ~ V .,_ 'l.. :;,,,.- .,..,,,,,,,,,, 

,f(1''~~, ... ~k_~~c:::__,"'.,Ll. c.,"'A"'.. • d.' :;~ ..... ~ 11
~". \ 

\(y~u~ . ~ .. ,.,..,'..11~~_, .. ...,~ :,-;;O 

"Ada dua perkara atau dua pekerti, tiada seorang hamba 
muslim pun yang memelihara keduanya kecuali ia masuk sur
ga; keduanya mudah (ringan), tetapi orang yang mengamal
kannya sedikit, yaitu: Bertasbih kepada Allah Swt. di bela
kang tiap-tiap salat sebanyak sepuluh kali, bertahmid memu
ji-Nya sepuluh kali, dan bertakbir sebanyak sepuluh kali pula. 
Yang demikian itu merupakan seratus lima puluh dengan li
san, dan seribu Zima ratus dalam timbangan (amal). Dan hen
daknya ia bertakbir sebanyak tiga puluh empat kali apabila 
hendak pergi ke peraduannya (tidur), bertahmid sebanyak tiga 
puluh tiga kali, dan bertasbih sebanyak tiga puluh tiga kali, 
yang demikian itu seratus dengan lisan dan seribu di dalam 
timbangan (amal)." Abdullah ibnu Amr r.a. mengatakan, "Se
sungguhnya aku telah melihat Rasulullah Saw. menghitung
nya dengan (jari-jari) tangannya. Mereka bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, mengapa keduanya dikatakan mudah, sedangkan 
yang mengamalkan keduanya sedikit?' Nabi Saw. menjawab, 
'Datang kepada seseorang di antara kalian pad.a tempat tidur
nya (yakni setan), lalu setan menidurkannya sebelum ia 
mengucapkannya. Dan setan mendatanginya ketika ia sedang 
salat, lalu mengingatkan kepadanya suatu keperluan sebelum 
ia mengucapkannya'." 

Sanad hadis ini berpredik.at sahih, hanya di dalamnya terdapat 
Atha ibnus Saib. Atha ini masih diperselisihkan, mengingat ia 
mengalami kepikunan. 29) 

29) lbnu Allan di dalam syarah Adzltar mengatakan bahwa Al-Hafizh mengata
kan di dalam kitab Talehrijul Addar, "'Perkataan syekh, yakni Imam Nawa
wi, 'Hanya di dalamnya terdapat Atha ibnus Saib,' hingga akhir tidak mem
punyai pengaruh apa-apa, karena sesunggubnya Syu'bah, Nawawi, dan Ham
mad ibnu Zaid aemuanya mendengar dari Atha sebelum ia mengalami kepi
kunan. Mereka sepakat bahwa seorang yang tsiqah semasa tamyiz sebelum 
mengalami kepikunan, hadisnya dapat diterima. Sedangkan hal ini termasuk 
ke dalam masalah yang sama, dan diperkuat pula oleh perkataan, 'Abu 
Ayyub mengisyaratkan'." 
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Ayyub As-Sukhyati mengisyaratk.an dengan pengertian yang 
menunjukkan bahwa hadis Atha ini sahih. 3oJ 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam 
Turmudzi, dan Imam Nasai serta lain-lainnya melalui Uqbah 
ibnu Amir r.a. yang menceritakan: 

,, ,,.. ,,, ,,.. ,; / ' ,,. ' J. 
/J ~ · "::"<~·~nj i,,.. .. \ ~\ ~ ~~ a-'.w l~Jl I J ,,; ...- J,,..,,,..,, 
v..J~.) • Lr,.9" r--'-',,.... , ~.) ,,..v> 

,,,. .,,,, ,,., .. \(/_,iJ 
• o.,;'""'f" n::::._ 
~ ~ 

Rasulullah Saw. memerintahkan kepadaku agar membaca su
rat Mu'awwidzatain di belakang tiap-tiap salat. 

Menurut riwayat Imam Abu Daud disebut al-mu'awwidzaat, da
lam bentuk jamak. Karena itu, dianjurkan membaca surat Al
lkhlash, Al-Falaq, dan An-Naas. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sahib 
di .dalam kitab Sunan Abu Daud dan Imam Nasai, melalui Mu
'adz r.a. yang menceritakan: 

30) Al-Hatlzh mengatakan, penilaian Ayyub yang menunjukkan kesahihan hadis 
ini masih dipertimbangkan, karena pada lahiriahnya ia bermaksud sanad 
yang lebih tinggi bagi mereka. Al-Hafizh mengatakan bahwa orang tua Atha 
yang menyendiri dengan hadis ini; Syaikhain tidak mengetengahkan hadis
nya. Tetapi orang tu.11 Atha berpredikat tsiqah, dan hadis ini mempunyai 
syahid yang kuat. Karena itu, kami menilai hadis ini sahih. 
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Rasulullah Saw. memegang tangannya, lalu bersabda, "Hai 
Mu'adz, demi Allah, aku benar-benar menyukaimu." Kemu
dian beliau bersabda pula, "Aku berwasiat kepadamu, hai 
Mu'adz, janganlah sekaU-kali engkau tinggalkan di belakang 
tiap-tiap salat doa berikut yang engkau ucapkan, 'Ya Allah, 
bantulah daku untuk dapat berzikir mengingat-Mu, bersyukur 
kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik'." 

Di dalam kitab Ibnu Sinni kami meriwayatkan sebuah hadis me
lalui sahabat Anas r.a. yang menceritakan: 

• 0 ,,,,, ~ / •' ,:; ' ) ,,/ 

~~1.5~~,~~~~AU1Hfil1Jfa~S(b 
~ -'" ~t\-!\1:~t1{1\~l~\~(.)?\~.,.....h.:\ ,J'\j: '4 <' "){i o..Gi ,~_,, ~ c? ,, ,, -~- ~ l~ ./,' .... ,, 

":52J,"--~&\1' .,,,,,, " .,.., • • • ,,~c..<....4 ~ I ~ .:, ~..-- . .,, 

Rasulullalt Saw. apabila telah menyelesaikan salat mengusap 
wajahnyaldengan tangan kanannya, lalu berdoa, "Aku bersak
si bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyaya~ff Ya Altah, lenyapkanlah dariku keduka
an dan kesedihan . ..a 

Di dalam kitab Ibnu Sinni kami meriwayatk.an pula melalui Abu 
Umamah r.a. yang menceritakan: 

.. ~t1i.j,.(~~ JJ L J ,,-~ ~~1 ~~A111J ~,-- ~ p 6"~~ & 1u,,-,~~.) / r ...... ., __ ... rs-r-.- )~.Jv,; ~ 

~-' ,!( t;iL ;;"I.I:"< ~--!~ ~ "· 7\ ~ ;,'!lf . ~~ ". ~ ~,, I 4 , 't. -.J c.j.__,.,.) ~~ • ~ // ,,, 
"°.L:~~\ 41i\~~,: JC-;'~\fiJ. ~-~.u\O: 4J1;.\j ~: 

;,,... "' -;ti ...ii ? ~ .f ,_...."'.,, J ,,,, • • ;,,,, "" 

. .,-::';~~I~,,._.,,,,. ~ ~...-~,....r~N---:~, , .. ~ ...,~~ ,, / ,. 
Tidak sekali-kali aku berada di dekat Rasululldh Saw. setelah 
salat fardu dan setelah salat sunat, melainkan aku mende
ngarnya mengucapkan doa berikut, "Ya Allah, ampunilah. 

31) Sanad hadia ini berpiedikat dlwif. 
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daku atas segala dosaku dan kesalahanku. Ya Allah, segar
kanlah diriku dan cukupkanlah aku dari segala kekurangan, 
serta berilah daku petunjuk kepada amal yang saleh dan 
akhlak (yang saleh). Sesungguhnya tidak ada seorang pun 
yang dapat menunjukkan kepada amal dan akhlak yang saleh 
serta ti<f4k ada seorang pun yang dapat memalingkan diri 
dari amal dan akhlak yang buruk kecuali Engkau." 

Di dalam kitab lbnu Sinni kami meriwayatkan pula melalui Abu 
Sa'id Al-Khudri r.a. yang menceritakan: 

,,,, / .. ., ... ,,,, ,,,, ,,... ,,,.. ... ,,,, ,: ,.,., ;' 1 /,,,, /. ~ ... 
l'-' ii.,,-:, J\'~ J .. \l ,,,....,_ ~JI ~_,,,-~lj\ -:'(.s~~a.u,I I~;.~ -,H\i,I (.}":'-" -: J ~ , '>;/'-11'1' v-,,,, I..:!"' ... c.> r~.... .. tJ-r' ~ 

(t ,;_;L f\6~---.-:-~7! .. :j~~x!i ?1~"kl,,,..::'i~1 
---~ • ~ • .J t.J • ..,-;. r--~ o .J , ;-:; t.J 

. ,:7 fGJ;5 ;£ {:-;ti-- ,ZJL::'!.9ti;ie ~j::: 4~~ ,,,,, . 
~ >I_),.... ~ .. ,,,, J_JO-J r !J LJ~ 

Nabi Saw. apabila telah selesai dari salatnya, aku tak ingat 
lagi apakah sebelum salam atau sesudahnya, beliau meng
ucapkan doa berikut, "Mahasuci Rabbmu, Rabb Yang Maha
agung dari apa yang disifatkan oleh mereka (kaum musyrik), 
dan semoga keselamatan terlimpah kepadq rzra rasul, dan 
segala puji bagi Allah Rabb semesta alam . ..s2 

Kami meriwayatk:an pula di dalamnya· rnelalui sahabat Anas r.a. 
yang menceritakan: 

#{, .. <. <t1-:- --: ,,,,,,,... -: , r=-, Jf,,i.,,,, F-: ,,,,,,,,,... a~~\, f ~;. ~ t1-:-~ 
,o?~ ~u~ .>,.0-"'2= ~ ..... ~~~ cJ ... .• . ' r::;f~t.C.\:::~,,,... {<..~ !,....,,...__,,,,A"~, ,-;'· \ J.J ,,,,1r ~;.,_\ c-!, .. :.; .. -,_,-;-~ '~ ~.J~-' '..I"; &,r.J~ .,,. . 

-:::--,,.-::-,, ,,. ..... 
• ..z.JUJ r~ 

Nabi Saw. apabila telah selesai dari salat mengucapkan doa 
berikut, "Ya Allah, jadikanlQh sebaik-baik usiaku adalah yang 
terakhir, dan sebaik-baik a'malkl!, adalah · yang pamu,wkas. 

32) Sanad hadis ini belJ>redikat dhaif, 
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Dan jadikanlah sebaik-baik hariku ialah hari ketika aku 
menghadap kepada-Mu. "33> 

Kami meriwayatkan pula di dalamnya (kitab Ibnu Sinni) melalui 
Abu Bakrah r.a. yang menceritakan; . ' . . "" / "' ,: ' ,,,,,, ;:9fi.( ,..-.~., J.J • /t"-! ... ~(~ ~"":'....-a--''1)11~41>1/4"J'""' '!\ 

I ~_.,~~ J "" ~ CJ l!::::t r-: J,.. .• ~,,, ~.J <j -,,, ,,, ,, / ,, ,('...,.. µ",,,, ., ,..J5J.J.. ",;, --;, J. ,,., ... \ • ' . ·;~t,___,~; ... ~ . \~ ~ Jy '-1,,, 
~;,,;., ;:.,- ... ,,, 

Rasulullah Saw. sering mttngucapkan doa berikut sehabis sa'
lat, yaitu: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada
Mu dari kekufuran, kefakiran, dan siksa kubur . ..M) 

Di dalam kitab lbnu Sinni kami meriwayatkan sebuah hadis de
ngan sanad yang dhaif melalui Fudhalah ibnu Ubaidillah, bahwa 
Rasulullah Saw. peJ'.llah bersabda: 

. " / ,,,, ~ ' .... ,,,,, . ,,,. 
,: ,J. j ,,,~ ("".~j1 ... J'/~ -, ,, ,,,, ~~,,_,, ,,,,,,,,,,,j ;:,<, 
~

.I. 4~· • k IA \Al,U} .,.\ .~ ~. :., 
"" u ,, J _,. ""'"" • • .. ,,,,,, '.-': ... ,,,, /. 

. ~~~ ,,J ~1l ,A,...,,.., c:ftJA'.lll ~~~1~J ,Z . ;,,JS' ... r r,,-..9, " (S"'r ,,,.;, ;:.,- .. 

Apabila seseorang di antara kalian salat, hendaklah ia memu~ 
lainya dengan memuji kepada Allah Swt. dan menyanjung
Nya; kemudian membaca salawat untuk Nabi Saw., lalu ber-

.. doa menurut apa yang disukai. 35> · 

3ll) . Sanad hadis berpredikat dhaif. 
M) Sanad hadis berpredikat hasan. 
35) Al-Hafizh lbnu Hajar iii dalam. kitab Taihrijul Adzlar mengatakan seperti 

apa yang dikatakannya dalam. kitab Syarhul Adzlar, bahwa penilaian terse
but benlasarkan sanad lbnu Sinni, tetapi hadis ini diketengahkan pula oleh 
Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Turmudzi, lbnu Khuzaimah, 
lbnu Hibban, dan Imam Hakim. Abu Daud mengatakan bahwa hadis ini de
ngan syarat Imam :Muslim. Di tempat lain ia •ngatakan deng~ syarat ke
duanya, yakni Syaikhain, menurut sepengetahuanku (Al-Hafizh) hadis ini ti
dak ada celanya. Al-~h --sesudah mengetengahkan hadis ini melalui dua 
jallq"- mengatakan bahwa hadis ini sahih diketengahkan oleh Imam. ~d 
dan Imam Iahaq dalam kitab, musnad masing-masing; juga oleh Imam Abu 
Daud, Imam Tunn~ lbnu Khuzaimah, lbnu Hi~ban, dan Imam Hakim. 
Hadis ini m•punyai kisah yang disebut oleh orang yang menuturkannya, 
yait._ olah Fudha)ah; bahwa Nabi Saw; :melih,,t aeonng lelaki, hingga akhit 
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AnJuran berzlklr kepada Allah Swt. sesudah salat Subuh 

Wak.tu zikir yang paling mulia di siang hari ialah setelah salat 
Subuh. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Imam Tur
mudzi dan lain-lain, melalui sahabat Anas r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: ' , ,,, ,.J. ,.,,... ~ ,,,J'1 ~ ,,,., 1-'-'-- : ,,,,.,:"" ...... -<. -'::,J. fo .. ,(,,...,,, -~~"< ,J ~ ,,,,, .. ~ .\.\) 1-~ ~ J..:J ~ ~Cl •. _p 

~ Y--r 1 ,. v 

6\J~cr&~o~X~f ;:'~ ::;\?~j~~,!.,:1J1 .. ~ - ~ ,,,., - J,,, . ~· ,,,,,~ ' ..,.. 
Barang siapa salat Subuh berjamaah, kemudian duduk berzi
kir kepada Allah Swt. hingga matahari terbit, lalu ia salat 
dua rakaat, maka hal itu sama pahalan:ya den.gan pahala se..:.. 
kali haji dan sekali umrah yang sempuma, sempurna, sem
purna. 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan 
lain-lain melalui sahabat Abu Dzar r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

hadis. Hadia diketengahkan oleh Ibnu Sinni secara ringkas, hanya hadisnya 
saja, sedangkan kisahnya ti.dak. Al-Hafizh mengatakan, di dalam sanad ha
dis ini tidak terdapat seseorang (perawi) yang herpredikat dhaif kecuali ha
nya lbnu Luhai'ah. Seab:n-akan ~ulis mendhaifkan hadia ini, padllhal lb
nu Luhai'ah tidak menyendiri clengan hadia ini, bahkan orang lain selain dia 
meriwayatkannya pula seperti Anda lihat sendiri. Sangat mengherankan 
mengapa penulis (Imam Nawawi) hanya mendhailkan sanad ini, lledangkan 
hadia lain yang telah diketengahkan sebelumnya dari kitab lbnu Sinni tidak 
didhaifkan, padahal kebanyakan herpredikat dhaif. Hadis ini matannya sa
hib, para perawinya tsiqah, dan tABt.era di dalam dat\ar orang-orang yang sa
hib, kec:uali luanya seorang yaq disepakati kedhaifannya. 

Penulis sendiri di da1am kitab AJ.-Ma,imu' m.enptengahkan hadis ini, la
lu mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawi, 
Imam Ibnu Miuah, Imam Ihn1l Hibban, dan Imam Hakim. 

Imam Tunnudzi m.angatakan, predikat hadis ini huan atau eahiA. 
Imam Hakim menptakan, predikat·hadia ini BGhil,,, tetapi dengan sya

rat Imam liluelim (yakni disebat oleh Imam Mualim di da1am kitab Shahih
nya). Seakan-akan penulis, yakni Imam Nawawi, ti.dak membeberkan hal 
tenebut dalam kitab ini. . 
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Barang siapa mengucapkan doa berikut sesudah salat Subuh, 
sedangkan ia masih melipat kakinya dan belum berbicara, ya
itu: "Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji. 
Dia Yang menghidupkan dan Yang mematikan, dan Dia Ma
hakuasa atas segala sesuatu," sebanyak sepuluh kali, maka 
dicatatkan baginya sepuluh pahala kebaikan, dihapuskan da
rinya sepuluh keburukan (dosa1 dan diangkatkan baginya se
puluh derajat (pahala). Sepanjang harl itu ia berada dalam 
pemeliharaan dari setiap hal yang tidak disukai dan ia di
pelihara dari setan, serta tidak layak bagi suatu dosa p~n 
akan menimpanya di hari itu kecuali syirik kepada Allah 
Swt. 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. Di 
dalam nuskhlih lain dikatakan sahih. 36> 

36) Predikat badis ini luuan, tanpa memakai taqyid (ikatan atau kata keterang
an keadaan), yaitu ucapan, "&dangka.n ia masih dalam leadaan meUpat le
dua luJJein,ya," yalmi masib belum beranjak dari tempat salat. 

Hadis i:ni diailai sebagai hadis yang berpredikat luuan, oleb Al-Hafizb di 
<\alam kitab Talehrijul Adzka.r. Kadis ini diri.wayatkan pula oleb Imam lbnu 
Hibban pada hadia no. 2341, beraumber dari hadia Abu Ayyub r.a. memakai 
taqyid, "&habia sal4t,9 tetapi tidak memakai taqyitl, "MasiA dalam leadaan 
melipat ledua ka.iin,ya." 



Khasiat zikir dan doa 187 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Imam Abu Daud 
melalui Muslim ibnul Harits37> At-Tamimi, seorang sahabat, dari 
Rasulullah Saw.: 

')1 J,,,. ~-··'(' ,,,,,,....,, ,,,....,.,,,,,,.,_\(\ 1,Cf . .,f1,,,..,,,..;!\J~I 
~hJ:iJ y~ I~~~, ..... ~ j,,, i ow~ .... jwt 0 

-;., .,,,, ;, ~ '/ ,,~ .... ,-:, ; .,,,, ,,, . ,,.. 
~~!,.~,\.~J ~'J_I~\! ,~~ ~_;\£ti~~~\ ;..- , ....: ,, , /$ L",.,. -,,. J ...,. ,- -;.....,. 

~,,'-.?T{rE:,-::a11 .. ~?}·~1s,,,.. r--:--;'_~,,,.. ~::i '=='~ ,~-u~ . - "'r J.J ~~_)~ . ,.... ,,.. ~ 
. r~_.,_,,,,.. &1l ,,..t<-1.L "'7 .~~ ~\a~ 
~..J~ • ,.... .,:_,ujt '-'.... ,,, 

Rasulullah Saw. berbisik kepadanya. Beliau bersabda, "Apa
bila engkau telah selesai dari salat Magrib, ucapkanlah, 'Ya 
Allah, lindungilah diriku dari neraka,' sebanyak tujuh kali. 
Sesungguhnya jika engkau mengucapkan doa tersebut, kemu
dian engkau mati pada malam itu juga, maka dicatatkan ba
gimu terpelihara dari neraka. Apabila engkau telah salat Su
buh, ucapkanlah hal yang sama, karena sesungguhnya jika 
engkau mati pada siang hari itu, niscaya dicatatkan bagimu 
terpelihara dari neraka, .38) 

l\ami meriwayatkan di dalam kit.ab Musnad Imam Ahmad, Su
nan Ibnu Majah, dan kitab Ibnu Sinni melalui Ummu Salamah 
r.a. yang menceritakan: 

' ,.... ,,... ,,.... ' ,,.. ., J, ; ~nr. /4,~ 8f,e~'~,1 ~ ~~-a:~u~Jl, 'f ,,,,,.. ~~ • 1:1 • J,....r~-',,,.. . ..,,.. O.Y"'..) u 

37) Di dalam riwayat Imam Abu Daud pada hadis no. 5079 disebutkan melalui 
Al-Harits ibnu Muslim, dari ayahnya, yaitu Muslim ihnul Harits, persis se
perti yang diteta.pkan oleh penulis dalam kita.b mi: Di dalam riwayat lain, ju
ga oleh Imam Abu Daud, dalam hadis no. 508 disebu~ melalui Muslim ib
nul Harits, dari ayahnya, yaitu Al-Harits ibnu Muslim. Hal yang sama dike
tengahkan pula oleh lbnu Hibban dalam hacllii ho. 2346, tetapi lbnu Abdul 
Barr menilai yang pertama yang benar. Al-Haftz}l mengatakan, Abu Zar'ah 
dan Abu Hatim menpatkan riwayat Al-Harit.a ibnu Muslim, .Ji,,..-i ayahnya, 
yaitu Muslim ibnul Harita. Sedangkan apa yang dilakukan oleh lbnu Hibban 
memberikan pengertian sebalilmya, aeakan-akan hal yang dikuatkan menu
ru.tnya ialah balnva aeorang sahabat dalam hadia ini acb(Jah Al-Harita ibnu 
lluslim. · · · 

38) Hadis ini. berpredikat laasan. 
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r~ .. ~--1{:',,, ~~~~,~ ..... ~ ~~t~~~G ,"'~1 
. ~l.9.J.JJ , ~~.J 4 , ,,, <.?,,,, -~ ,,,, 

Rasulullah Saw. bila telah salat Subuh mengucapkan doa 
berikut: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Ml/, il
mu ya~ bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang 
halal. ,,a 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Ibnu Sinni sebuah hadis, me
lalui Shuhaib r.a.40> yang menceritak.an: 

/. "-'"' ,, ,,, . .,,,, ,,,,..,.. -! ~ ,,,J ,,,r~ 
J~_;\i1~ ,:~5cJ'§)y,~~:J 0~ ~~-0~ 
~J 4~3ci~ ~1; 1'li ~~~~~,1.u~ ~~1 

:, ~ :, . . -1~6\~,, Lj ~I 
Cl-; ;.-' ~ 

Rasulullah Saw. menggerakkan kedua bibirnya setelah salat 
Subuh, mengucapkan suatu doa, maka aku bertanya, "Wahai 
Rasulullah, doa apakah yang engkau ucapkan?" Beliau Saw. 
bersabda, "Ya Allah, karena Engkaulah aku berupaya, dan 
karena Engkaulah aku menyerang, serta karena Engkaulah 
aku berperang . ..41) 

Hadis yang semak.na dengan yang telah kami kemukak.an cukup 
banyak jumlahnya. Dalam bab berikutnya kami ketengahkan pen
jelasan zikir-zik.ir yang diucapkan pada permulaan siang hari de
ngan penjabaran yang cukup memuaskan. 

Kami meriwayatkan melalui Abu Muhammad Al-Baghawi di 
dalam kitab Syarhus Sunnah, bahwa Alqamah ibnu Qais menga~ 
takan, "Telah sampai kepada kami bahwa bumi mengadu kepada 
Allah Swt. tentang orang alim yang tidur sesudah salat Subuh."42) 

39) Hadis ini berpredikat htuan. • _ 
40) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzl,ar mengatakan bahwa penulis tidak 

menisbatkan nama sahabat tersebut, sebagaimana tidak dinisbatkan pula 
dalam kitab lbnu Sin.ni. Sahabat yang bernama Shuhaib itu ada dua orang, 
pertama ialah Shuhaib ibnu Sinan yang dikenal dengan nama Shuhaib ~ 
Rumi, salah seorang aahabat yang mengalami siksaan karena Allah (yakni 
karena iman kepada-Nya). Yang kedua ialah Shuhaib ibnun Nu'man. 

41) Hadis ini berpredikat haMm. 
42) Sanad hadis ini munqathi'. 
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TASBIH DAN DOA 
YANG SUNAT DIUCAPKAN 
PADA WAKTU PAGI DAN PETANG HARi 

Pembahasan bah ini luas. Dalam kitab ini tidak ada suatu bah 
pun yang lebih luas pembahasannya aanpada .bah ini. Di dalam 
kitab ini.klµni akan menyebutkan beberapa pokok ringkasannya. 
Barang siapa yang mendapat taufik untuk mengamalkan secara 
keseluruhan, hal itu merupakan nikmat dan karunia Allah Swt. 
kepadanya, alangkah beruntungnya dia. Barang siapa yang tidak 
mampu mengerjakan semuanya, hendaklah ia mengerjakan seba
gian dari ringkasan itu m~nurut kemampuannya, sekalipun ha
nya sebuah zikir. 

Asal dalil mengenai bah ini bersumber dari Al-Qur'an, yaitu 
melalui firman-Nya: 

r--:-- "J~ ,,,,,~,,, ,.r:1t1 ~ .;...,:: -1"""' · "~ ,., "'....-.... 
,,.. \ ti, ·'1;_.J~j.;jJ ... ~ c.P. ~.J ~~J 

Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, sebelum terbit ma
tahari dan sebelum terbenamnya. (Thaha: 130) 

• ~? ... fi"' .,i :. ..... fli .~\.i/ ,"~ 6 ;,, .... 
00 \ ~Cc ~~, l_j~;,. ~_)~ .... ~ 

Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang 
dan pagi. (Al-Mu-min: 55) 

Dan sebutlah (nama) Rabbmu dalam hatimu dengan meren
dahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan 
suara, di waktu pagi dan petang. (Al-A'raf: 205) 
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Ahli bahasa mengatakan, lafaz aashaal adalah bentuk jamak dari 
lafaz ashiil, yaitu waktu yang jatuh di antara Asar dan Magrib. 

Firman Allah Swt.: 
,, : ... a 1~:: ,,.,,; ,, J,,, ........ ~r .. "<~,. ,,J: ... ... ,,,, ,,,,.~,, .. ,, .J(:;-..:~,,. 

· . 1JJ~~~~,9-9..uiy(r'.J c:>.JW~ d..,jJ 3~ Ji_J 
Of \ fl,_,u~I "' ; / 

Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru 
Rabbnya di pagi hari dan petang hari, sedangkan mereka 
menghendaki keridaan-Nya. (Al-An'am: 52) 

Ahli bahasa mengatakan bahwa al-'asyiyyi adalah waktu yang ja
tuh antara waktu zawal dan terbenamnya matahari. 

Firman Allah Swt.: 

(~~9 (f&--;!, v,,,,,\f~afi J:;J,., .;,-: ~ '?1~1 -='jl~ ,,,9_, j 
~ .... ~ ~ .. Jc'vu LJ.,. .?~ ...... 

~, ;,,. j _,,; ,,, ... ~: ~,.,~ !,_" J4{f ~~J ~ J~~i_;_;~~ 
.4ll~ ... ~ ~ -' ) .... \" !.~ ... ,. ... ;. 

... ..... ... .. ,, ...... "-"i"' 
'f'Y • "'' , .J_,.;.11 • W )11 .. 

Bertasbih kepada .AJ.lah di masjid-masjid yang telah diperin-
. tahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalam
nya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak 
dilalaikan oleh pemiagaan dan tidak (pula) ol,eh jual beli dari 
mengingat Allah. (An-Nuur: 36-37) 

,,,, ,,,... ( /, ,,,.,,., ... 
"'\ ~ . '-'-~~i;~~ ~ . ..... !1 ~Ja1 li ,,~ t'1 , ,,,,. ~ ....... ;,, ;,,, .. • .,.. V"' , 

Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk 
bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi. 
(Shaad: 18) 

Kanii meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
Syaddad ibnu Aus r.a., yang ia terima dari Nabi Saw. yang telah 
bersabda: 
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_,;, ~ ")""1 --!. ".v-:: "I' ...-c13 ., .......... ,-;t-1 ~~ '1".'.'.u-:""1---,..,-j,{"~ 
~J~ L', .,·~. t+t \.JI ~.J9 ;-c,--CS-- ~ ~ 

".-: _),)"",,,., ~(~1'1 .. '" .. -,'tiJ-,Jf ~,,':"'_.....(;"..,-::?.P 
~ -U ~ j , rs-~ ~ "~ , L I 2 I ,1ttP _..r-' l.r..-

. ,... ;, . ',-:'.::~{f,2"-!)~,>'- 7...-~~~J".,, :'\j 
,,,.~~ ,,~ 

Raja istighfar ialah, "Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak 
ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah Yang menciptakan aku 
dan aku adalah hamba-Mu, aku berada pada ikrar dan janji
Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari 
keburukan yang kuperbuat, aku mengakui semua nikmat-Mu 
kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah 
daku, karena sesungguhnya_ tidak ada yang dapat mengam
puni dosa selain Engkau . ., 

Apabila ia inengucapkan hal tersebut di sore hari, lalu ia mati pa
da malam harinya, niscaya masuk surga, atau ia termasuk ahli 
surga. Apabila ia mengucapkannya di pagi hari, lalu ia mati pada 
hari itu juga, maka ia masuk surga atau termasuk ahli surga. 

Makna lafaz abuu-u ialah "aku mengakui". 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
sahabat Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah her~ 
sabda: 

Barang siapa yang mengucapkan doa berikut. ~tika pagi hari 
dan petang hari, yaitu: "Mahasuci Allah seraya memtlji kepa
da-Nya,., sebanyak seratus kali, maka tidak ada seorang pun 
yang datang di hari kiamat dengan membawa arr,,al yang le
bih utama darinya kecuali seseorang yang mengucapkan hal 
yang sama atau lebih darinya. 

Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Abu Daud dise
butkan: 
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Mahasuci Aflah Yang Mahabesar seraya memuji kepada-Nya. 

Kami meriwayatkan di dalam kita.b Sunan Abu Daud, Imam Tur
mudzi, Imam Nasai, dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih, 
melalui Abdullah ibnu Khubaib r,a. yang menceritakan: 

) ' ,:; ~~.,,,,... ))(. ,,,,,, ,,,. '1 ..... ~~!,...~/' ,... ~( ... f o ((;_""~ 
oll 11 "."'" - _, "! ' • , ~ 0 ..,U ..u.i ~Q O ~ '- • •;.,. .(U~ • • ~ •• , ~ -:_;, •• ,, ,,,, •• ...... :;i J,,,,, 

~~1 ~,,,:--~~ ., ,,. .a/,1~-r'r: i: ... f~· ,,,,,1 ~ ;:/.i --~, ,"I~ Jl\ . \ 'o . ~o. ~J\ll ,l...:..l ~~ 
~ '(.,J--". ...,,,,, ,,,.,. 

.. ,, &ii ' ,,;: ".J. ,,. ,, ~,, ,,, /,,_,__~,, J;:~j;!1!.93 ~{ul~J.3 :J\j:::-',. ~-"~-~ ,..... ~ ,, ,, ,, ~ . ,,,,, ., _, ,, LfJ ":a\f' I 1,, ~ ,t\.., J ".:!. 
• 4- ,. l'c:::.. • . .P ;;, . .. V --~ ~,)'U ~ 
~~ c.r---u-,,,,, ... ,,,,. ~ r.r • ,, .,. ,, 

Kami keluar di suatu malam yang sedang turun hujan dan 
hari sangat gelap untuk mencari Nabi Saw. agar mengimami 
salat kami. Kami menjumpainya dan beliau bersabda, "Kata
kanlah!" Aku tidak mengucapkan apa pun, kemudian beliau 
bersabda lagi, "Katakanlah!" Aku tidak mengatakan sesuatu 
pun, lalu beliau bersabda kembali, "Katakanlah!" Maka aku 
bertanya, "W ahai Rasulullah, apakah yang harus aku ucap
kan ?" Beliau bersabda, "Bacalah surat Af-lkhlash dan Mu
'awwidzatain ketika sore hari dan pagi hari sebanyak tiga 
kali, hal itu mencukupimu dari segala sesuatu." 

Imam Turmudzi mengata.kan, predikat hadis ini hasan sahih. 

Kami meriwayatk:an di dalam kita.b Sunan Abu Daud, Imam 
Turmudzi, Ibnu Majah, dan lain~lainnya dengan sanad-sanad 
yang sahib melalui sahabat Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi Saw. 
apabila pagi hari mengucapkan doa berikut: 

,. .. ~,,,,:-1l,,r 1-:-'i'1l,,... J(j--:~.1~,t'~.;;r'11~~!(1 ~ -~ 4.. ..J .. ..J . . 
,,,,,,,, ,,, ,...,,,,, ,, , . i' ~ ,, 

(:,~ ~f 1 ,... ('='"''" I -1 1 ~~1!1 J,,, 1~ ,,,,...17
,,,\ 1-:\,... J~~;.hcl\:11"' 

,. ... ~.., ,.. ~-~ • ...A ~ : l,Jj~ :J)._j •.J .. ..~ 

,... ,, -';{(Hl.t"JI,.. ..,l.."J( ,'f\,... 
• _) ,... •• J_J ~~ 
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. Ya Allah, karena Engkaulah kami dapat berpag~ hari dan 
dapat bersore hari. Hanya karena Engkau pula kami hidup 
dan mati, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Apa
bila petang hari, beliau mengucapkan doa berikut: "Ya Allah, 
karena Engkaulah kami bersore hari, karena Engkaulah kami 
hidup, karena Engkaulah kami mati, dan hanya kepada Eng
kaulah kami kembali." 

Imam Turmudzi mengatak.an, predikat hadis ini hasan. 

Nabi Saw. apabila berada dalam suatu perjalanan, lalu tiba 
waktu sahur, beliau mengucapkan doa berikut: "Semoga 
orang yang mendengar pujian(ku) kepada Allah dan cobaan
Nya yang baik kepada kami menyampaikannya (kepada se
lainnya). Wahai Rabb kami, sertailah kami dan berikanlah 
keutamaan kepada kami yang sedang memohon perlindungan 
kepada Allah dari neraltai" 

Al-Qadhi lyadh dan penu,lis kita.b Al-Mathali' serta selain kedua
nya mengatakan bahwf lafaz samma'a artinya "semoga orang 
yang mendengar menyampaikan ucapanku ini kepada yang lain
nya". Dimaksudkan sebagai peringatan untuk berzikir di waktu 
sahur dan berdoa di waktu itu. Tetapi Al-Khaththabi dan lain
lainnya mengharakatinya dengan mim yang di-takhfif-kan dengan 
harakat kasrah hingga bacaannya menjadi sami'a. Imam Abu Su
laiman Al-Khaththabi mengatakan, sarni'a sami'un artinya "semo
ga ada saksi yang menyaksikan". Atau dengan kata lain, hendak
lah orang yang mendengar dapat mendengarkan dan dapat me
nyaksikan pujian kami kepada Allah Swt. atas ~at dan coba
an-Nya yang baik kepada kami. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim, melalui 
sahabat Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan: 

Nabi Saw. apabila sore hari rrumgucapkan doa berikut: "Kami 
bersore hari, dan segala kekuasaan di sore hari adalah milili 
Allah, segaltl puji bagi Allah tidak ada Tuhan selain Allah se
mata, tiada sekutu bagi-Nya." 

Perawi hadis mengatakan, "Aku melihat beliau Saw. mengucap
kan doa ter$ebut seperti berikut: 

Bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku memo
hon kepada-Mu kebaikan yang ada di malam ini dan kebaik
an yang ada pada sesudahnya, serta aku berlindung kepada
Mu dari kejahatan yang terkandung di malam ini dan kej<i
hatan yang ada sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung 
kepada-Mu dari kemalasan dan ketuaan yang buruk. Aku ber
lindung kepada-Mu dari siksa di dalam neraka dan siksa di 
dalam kubur. Apabila di pagi hari beliau Saw. TTU!ngucapkan 
doa ya~ sama, yaitu: "Kami berpagi hari, dan segala keraja
an adalah milik Allah di pagi hari ini .... " 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui saha
_bat Abu Hurairah r.a. yang menceritakan: 
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Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Wa
hai Rasulullah, aku tidak menjumpai seekor kalajengking pun 
yang pernah menyengatku tadi malam.,. Beliau Saw. bersab
da, "Adapun seandainya engkau mengucapkan ketika sore ha
ri kalimat berikut: ~u berlindung melalui kalimat-kalimat 
Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan,' 
niscaya kalajengking itu tidak akan membahayakanmu.,. 

Imam Muslim menyebutkan ha.dis ini seraya menggaqungkannya 
dengan hadis Khaulah binti Hakim r.a. dengan lafaz yang sam.a.1> 

Kami meriwayatkan di dalam. kitab lbnu Sinni . seperti ber-
ikut: 

J/ II ,; ,& ',; ,;,;, (/ ,; " \::11t ~· (,;\,/ ,1 -,)/. . " < ' ~ \ l~ .~ -:\:. 1..,o"':. ·JI ~~6 \ 4Jl I~~ .l yl o~ ~ t:,-'- r v-, ,,, ,, ,,.. ,,, ;,, I#. 
~,, ~ 

-9-~ 

"Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempur
na dari kejahatan yang Dia ciptakan,,. sebanyak tiga kali, nis
caya tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya. 2> 

Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam. kitab Su
nan Abu Daud dan Sunan Turmudzi melalui sahabat Abu Hurai
rah r.a. yang menceritakan: 

1) Lafaz hadisnya ialah, bahwa Khaulah binti Hakim r.a. telah menceritakan: 

Aiu pemah 1MJUUngar RdRlullaA Saw. bersabda, •Apabila BUeorang di an
tara ialian be,;,tirahat di •uatu tempat, hmdaluah lnffllUCOplum, ~u ber
lindung leepada lealimat-kalimat Allah yang NIIIJ)Uma dari ujahatan Ytl1II 
Dia. ciptuan..' S..unggulmya tia.da ••uatu · pun yang membalaaydannya 
1aina,,. ia. pergi meninggalJ,an tempat itu. 

2) Hadis ini berpredikat sa1tiA. 
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Bahwa sahabat Abu pakar Ash-Shiddiq r.a. pemah bertanya, 
·"Wahai R<isulullah, ajarkanlah kepadaku· beberapa kalimat 
(doa) yang akan aku ucapkan bila berada di pagi hari dan pe
tang hari." Beliau Saw. menjawab, 'Vcapkanlah, 'Ya Allah, 
wahai Pencipta langit dan bumi, wahai Yang Mengetahui, 
yang gaib dan alam nyata, wahai Rabb segala sesuatu dan 
Yang menguasainya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain 
Engkau, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku 
dan kejahatan setan serta gangguannya." Nabi Saw. bersab
da, "Engkau ucapkan doa ter11ebut bila engkau berpagi hari, 
bila engkau berpetang hari, dan bila engkau akan istirahat di 
peraduanmu." 

~am Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan sahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
riwayat Abu Malik Al-Asy'ari r.a.: 

_, -· ,; ~ ' / ~ ,,,,.~ 
('(.,....-,,,,\:I\"(~\\:'\~,,~:'•: ,..i;:" ~ ., \ t ,,_, ,..., ,, • \,, I-! ..., "!\ 

i 1;1 11 al Jta J J&dl 11\,AO 41' ()~U • '9,.,,. 
.. ',l'_.J - ,,,,,, ' ~ "" ;,, "" ~ .. ' ' . c,:-'"' ...... ~ ., , ..... . :z1 e~«;o.!.9 

Bahwa mereka (para sahabat) pernah mengatakan, "Wahai 
RasuluUah, ajarkanlah kepada kami suatu kalimat (dpa) yang 
kami ucapkan bila kami berpag(:,.hari, bila kami bersore hari, 
dan bila kami akan tidur." 

Abu Malik 'la._ menuturkan hadis.~ ini, dan 'sesudah sabda Nabi 
Saw., "Dan.-dari godaannya,• ditaribahkannya ka:limat berikut:, 
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Dan (aku berlindung kepada-Mu) agar kami jangan menim
pakan suatu keburukan kepada diri kami sendiri atau kami 
timpakan keburukan itu kepada seorang muslim. 

Lafaz syirkahu diriwayatkan dengan dua lafaz, menurut pendapat 
yang paling kuat lagi paling terkenal di antara keduanya ialah 
dengan huruf syin yang di-kasrah-kan dan huruf ra di-sukun-kan; 
berasal dari lafaz (bentuk mashdar) al-isyrak, artinya "sesuatu 
yang diserukan oleh setan dan diembuskan melalui godaannya be
rupa kemusyrikan terhadap Allah Swt.". Menurut pendapat kedua 
dibaca syarakahu, artinya "jerat setan dan jebakan-jebakannya", 
bentuk tunggalnya ialah syarakatun. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Sunan Abu 
Daud dan Sunan Turmudzi, melalui sahabat Utsman ibnu Affan 
r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

..f ~ 1-:'J ~ ~J ~~ ~ ... ~,,J_J r~~ · ~r_, .. ,, ,,,,, -: (; 
'5fl\.1.U1::-~',i .. ift ~~~e- " ~~~ 
,~~ti:!~.:-t,~ ~c~.t,~~;~_;~i L!~ ~1~*~ r.:;-- ~,,,,.,..,,, . ,, ~. ,,,,,,, ,,,,,,,, '- , 

.!~~~~91;:6~ 
Tidak .sekali-kali seorang hamba mengucapkan doa berikut di 
waktu pagi setiap hari dan di sore hari dari setiap malam, 
:yaitu: "Dengan nama Allah dengan men:yebut asma-N:ya, tiada 
sesuatu pun di bumi dan di langit dapat menimpakan baha
ya, dan Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Menge
tahui,"' sebanyak tiga kali, nisca:ya tiada sesuatu pun yang 
membaha:,akann:ya. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa predikat hadis ini hasan sa
hih. Hadis ini berdasarkan lafaz Imam Turmudzi. Munurut riwa
yat Imam Abu Daud disebutkan seperti berikut: 

(&,-!f.;JJ~ .~ ~..., 
• C-JUO ~ , - . . . ;,, 
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niscaya tidak akan ditimpa bencana yang mendadak. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Turmudzi melalui 
Tsauban r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

Barang siapa ketika sore hari mengucapkan doa berikut: "Alm 
rela AUah sebagai Rabb(ku), Islam sebagai agama(ku), dan 
Muhammad sebagai Nabi(ku)," maka sudah merupakan ke
pastian Allah rida kepadanya. 

Di dalam sanad hadis ini terdapat Sa'id ibnulMirzaban Abu Sa'd 
Al-Baqqal Al-Kufi maula Hudzaifah ibnul Yaman; ia dinilai dhaif 
menurut kesepakatan para ahli huffazh.3) 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini hasan, sahih, lagi 
gharib dari jalur ini. Barangkali hadis ini dinilai sahih oleh Imam 
Turmudzi melalui jalur periwayatan yang lain. Hadis ini diriwa
yatkan pula oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai dengan sanad 
yang jayyid melJtlui seorang lelaki yang pemah melayani Nabi 
Saw., dari Nabi Saw. berikut lafaznya. Dengan demikian, terbuk
tilah asal hadis ini; segala puji bagi Allah. 4> Al-Hafizh Abu Abdul
lah di dalam kitab Al-Mustadrak 'Alash-Shahihain meriwayatkan 
pula hadis ini, dan mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih. 

Di dalam riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya disebut
kan, "Dan Muhammad sebagai rasul," sedangkan dalam riwayat 
Imam Turmu.dzi disebut nabi, maka disunatkan menggabungkan 
keduanya. Untuk itu, seseorang mengatakan, "Sebagai nabi dan 
rasul." Tetapi seandainya ia hanya mengucapkan salah satu di 
antaranya, sudah dianggap cukup; dan berarti ia masih termasuk 

. orang yang mengamalkan hadis. · 

3) Mereka tidak sepakat dengan kedhaifannya, ni.elainkan jumhur yang 
menilainya d.haJ,f. 

- 4) Hadis luMan.. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan 
sanad yang jayyid dan tidak dinilai dhaif'> oleh Abu Daud, me
lalui sahabat Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pernah bersabda: 

' ,..-;,J 11 ~ ,,,,,,, ,,,,,,,, -! \~/ J"' 1 : . ,,_., "1) ,,,, ~; - "{llj -~~ 
~ ....l,~ .., ,~. ,LJ (), ~-' ~ 1.J .. --;::- . (J -,_- . r ,,,,,.,,,,, ~ .,;. L:..,1 

" ,,,,,,, J. ,,,., 

-ti1,-[1,a,~~_,~~j~~~¥\j 
1 / c:/A - / / // / 4 \ /,/ :;; 

-'1, ~"'"'1 .,;H "-' ,,,,,,,, /sl-{"~~~:i"!\a' -::~,51, U1~ (f~1 
41.)J~ ,~~..)_J ~ LJ..7 .e...1 / / ,,, 

(~+,,,,, 1~;/~,::,,,,,,"',:1::;',,,,,,,,(/t,~.~-1 \_~J1-::.P{,ZJ • L.:..J ,.,_o 4.1.l , ~ /J~, "'J ~ ~ r..r-- cJ . !.T,,,., • ~ 
) (J,,,, ,,,, ~ ,.,.. (/ ' ~ ,,,, /, ,,,, ,,. ,,, ,,,, ,,,, ,,,,,,, ,., ,.,,,,, 'i ~ ,,, ,.....,,,,,,,,,,,r,,:r,..,.;t,~ ,,,.,,,,, 
(~::t1~~'?\.9 ~~~,,,l~Y0~~4lll~\ O..)luL4-J~Y_J 

.J '->,, ,,,,,,,, • ..J ,,,,, ~ J.' j ,.,,,,,,,,,,, 

.1W15-t2J~~1~1 -,,,, 

Barang siapa ketika pagi hari atau sore hari mengucapkan 
doa ini, "Ya AJ,lah, sesungguhnya di pagi hari ini aku bersaksi 
kepada-Mu dan bersaksi pula kepada para malaikat pemikul 
'Arasy-Mu serta semua makhluk-Mu, bahwa Engkau adalah 
AJ,lah Yang tidak ada Tuhan selain Engkau, dan bahwa Mu
hammad adalah hamba dan utusan-Mu," niscaya Allah me
merdekakan seperempatnya dari neraka. Barang siapa yang 
mengucapkannya sebanyak dua kali, niscaya Al,lah memerde
kakan setengahnya dari neraka. Barang siapa mengucapkan
nya tiga kali, niscaya Al,lah Swt. memerdekakan tiga perem
pat (diri)nya. Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 
empat kali, niscaya Al,lah Swt. memerdekakan dirinya (si 
pembaca) dari neraka. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Sunan Abu 
Daud dengan sanad yang jayyid dan tidak dinilai dhaif olehnya, 
melalui Abdullah ibnu Ghannam · Al-Bayadhi, seorang sahabat 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

5) Al-Hatizh di dalam kitab Takhrijul Adzkaar mengatakan, sehubungan de
ngan penilaian hadis ini berpredikat ja.yyi.d muih perlu dipertimbangkan. 
Barangkali Abu Daud hanya diam aaja, mengingat hadis ini diriwayatkan 
melalui jalur lain, dari sahabat Anas r.a. Karena itulah aku katakan bahwa 
hadis ini hasan. 
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Barang siapa mengucapkan doa berikut ketika pagi hari, ya
itu: "Ya Allah, tiada suatu nikmat pun yang kuperoleh di pagi 
hari ini melainkan dari-Mu semata, tiada sekutu bagi-Mu, ba
gi-Mu segala puji dan bagi-Mu segala syukur," berarti ia telah 
menunaikan rasa syukurnya di hari itu. Dan barang siapa 
mengucapkan hal yang semisal ketika sore hari1 berarti ia te
lah menunaikan syukumya di malam hari itu. 61 

Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab Su
nan Abu Daud..,Zmam Nasai, Imam lbnu Majah, melalui sahabat 
Ibnu Umar r.a. > yang menceritakan: 

,, -'}' " :; /' o' I" J. ~ ,,, <" u (" ~ \ ~\t !'~ ,, z ~~~a~, 'i ~ &,iJ 1- ... ~t 
~ ,,,,, ~ ,,,,--';t~ r~3--~ ~ > .. r-
~~ I Lb~1 '1.ti1;.'f ,~.- \ ~ .Jfijl:; ,,; ;.,. ,,,/ "-' 
~ / ... ,, ~,,, ~~-9~ _,, ,, / \ 

,,,, ,, ,., /. ,, ,,,, J ~ ,, ... / ) .,, ,, ,, ~(,,, 
-'(/:7~"' · "J ~~::.M~1,;<:~t\c.U~lj\ ~ /A-\\\ .9~}l~ 
G ... 9~,,,, .. ,,,, ~~ 1. ,,, ,~ ,,, 
.f:'C'l~t~, -·~""'? \"L\"'"<3 ."'.\~ ~1j( 4 i~,,, 1 ,,)1.,,, ~ -~ 1) ~ ~ ,,,, '.J~ J--- ~ J ~ 'J 
~ ~ " .. ,, / ,., ,,, t (,,,:. ,,,,,, ,,, ,,, / ,.,,,, ,,, / ,, ,-/ /,; ,,, ,,, " 
,L#i!;J,~~~9 ,~~ -~&t,'€"--'Ag..\-?~ 
/ ,,, / ;.,; ,,<. ,, J/, \ ;;:', .,,,,\ ~ \ fk',,, ). '7)_ --,,,, 

~ .t1 .•J .. • • ~ .J..Cj 
• ~~c.r,, c.) _,, .!- T 

Nabi Saw. belum pernah meninggalkan doa-doa berikut di so
re hari dan pagi harinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku me
mohon kepada-Mu kesehatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, 

6) Predikat hadis ini hasa.n. 
7) Al-Hafizh mengatakan, perkataan Syekh Imam Nawawi, "Dengan sanad-sa

nad yang sahih," memberikan gambaran bahwa hadis ini mempunyai jalur 
periwayatan lain melalui sahabat Ibnu Umar r.a., padahal kenyataannya ti
daklah demikian. 
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sesungguhnya aku menwhon kepada-Mu ampunan dan kese
hatan dalam a,tamaku, duniaku, keluargaku, dan harta ben-. 
daku. Ya Aflah, tutupilah auratku dan amankanlah diriku 
dari rasa takut. Ya Aflah, peliharalah daku, dari depan, dari 
belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dan dari 
atasku. Aku berlindung kepada kebesaran-Mu agar aku ja
ngan dibinasakan dari arah bawahku . ..S) , 

Waqi'9> mengatakan, makna ightiyal ialah diamblaskan ke dalam 
tanah. Al-Hakim Abu Abdullah (yakni Imam Hakim) mengatakan, 
hadis ini sanadnya sahih 10>. _ 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan 
Imam Nasai serta selain keduanya dengan sanad yang sahihl,l) 
nielalui sahabat Ali k.w. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. sering mengucapkan doa berikut bila berada di peraduan
nya: 

' / ,,,, ,,,,,, c .... v ., <1" ....-: ,,,...... J ,;,,, ,., ~U 
C:fl'~~\;.11~~_;~~1,~~J~\Jt~ I 
/ , .... ,,,,...._,, ,, ,, J. :,,;::::, ,---... ;..-- )"' ,,, ,.... .... (, I. ' .,,,, .... 
!.-'~it\ ~t,i, .... ,..._...,~,,~ ...... "-1 f ~1t1 ~& .:G_\~I \~ '1 '...9,,-P~ .,, ~ r-o-"" 4_..._... .. ,,, :,. / 
~ ..... J'.'":1." ... /~\"\( .J<"...-<t/ -1! ,J,, ..... ~(1 .... --:~J ,,,,, .., ..... ,,..,,:-~ 
.~,~~ .J ~~3 ~.., ~J · .. ll-'~~r~ JI 

. '13~ .... ~~7:! .... ..J . ..,, 

8) An ughtala, diambjl secara tiba-tiba dari arah bawah, yakni dibinasakan 
dari arah bawah. 

9) Waqi' ibnul Jarrah. Al-Hafizh mengatakan, tatkala Waqi' mengetengahkan 
hadis ini sampai dengan kalimat ughtala min tahti -menurut Jubail'- arti
nya al-Kh.asfu (diamblaskan ke bumi). Ubadah mengatakl,Ul, "Masih belum 
kuketahui apakah lafaz tersebut termasuk sabda Nabi Saw. atau hanya per
kataan Jubair." Apakah Jubair menafsirkannya dari dirinya sendiri atau ia 
meriwayatkannya. Al-Hafizh mengatakan, seakan-akan Waqi' belum hafal 
tafsir ini, lalu ia mengatakannya menurut pendapatnya sendiri. 

10) Disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan hadis ini berpredikat sahih. 

11) Tetapi hadis ini berpredikat hasan, karena sesungguhnya di dalam sanad ha
dis ini terdapat dua 'illat (cela) yang menyebabkan hadis menjadi merosot 
predikatnya dari saldh ke hasan.. Demikian menurut Al-Haflzh di dalam ki
tab Taihrij. 
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Ye, Allah, sesungguhnya aku. berlindung kepada Dzat-Mu 
Yang Mahamulia dan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna 
dari kejahatan semua yang Engkau genggam ubun-ubunnya. 
Ya Allah, Engkau adalah Yang membebaskan utang dan do
sa. Ya Aflah, -balatentara-Mu tidak dapat dikalahkan dan 
janji-Mu .ltid,ak akan diingkari, serta tidak dapat memberikan 
manfaat .di sisi-Mu keagungan orang yang mempunyai ke
agungO:n, Mahasuci Engkau seraya memuji kepada-Mu . 

. Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 

. Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang jayyid12) melalui Abi Iyasy 
r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~i{L~<1JJ~~~.r;.;!1\~Jj~~ :~.7;r,s1 /4\jfi! 
, .. ~,.,1,,,/)[-:r~ g ~ ":::\L,1;::_1_..-.{:z,~--

$ ~.J CJ~ u (..) I.:::, ,J .. ~ ~(9-JJ r..r-:-' ~ rv J ~ 
? )"' ,.9, ~ ;:::- ' ~ ,., _ ... (( ;-;-·;.,_>':. ..- '~ ,.... .!'~ ~ ~:" e\c_ ,.., ~t\ I \...-:_ '\ :' c.~ \ ..J ~ 

• ;__::J ~6J~J ,,-J.,,, .. "V,,l~(..i.v ,..,.,,,'J 
• )(,::::- ,.., , .... ,,. .... J _,,.,,,J.t h,;.,,,_ / ... t!:, -;:;~' :,.., -t :;- ~L~ 

,QJ • 0 ,...::.,1o,.1J ~4J ~.J"'· ,......, .. - :;;, ~ (.) J ,,, • :.I J - . ~- ~ ~ / / 
/ ,, )"' / / ~,... ..-r,, . ,,_,,:, \.,,.,., .. _ ~ _,, ,, 
1 :. .. .i:f<~,.,,.,,,,31,.,. l§.:.i1~.: .... d_.r.~u1a, ,:.u,-..e ;,=,. cr---:;;OJ(..) ~ ,.., . "'-' '->7' .. 4'-_, ... c.r--~...I _,, 

,..,. ?) 1. ..... '1.ti ,. 
-~~ ,..,J 

Barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika pagi hari, 
"Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi
Nya, bagi-Nya segp,la kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, 
dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu," maka baginya pa
hala yang sebanding dengan memerdekakan budak ·dari-ketu
runan Nabi Ismail a.s. Dicatatkan baginya sepuluh kebaikan, 
dihapuskan darinya sepuluh keburukan, diangkatkan baginya 
sepuluh derajat (pahala), dan dia berada dalam pemeliharaan 
dari godaan setan hingga -sore harinya. Apabila ia mengucap-

'12) Al-Hafizh di dalam Takhrijul Adzkar mengatakan sehubungan dengan 
perkataan Syekh (Imam Nawawi), "Biasaanid (dengan sanad-sanad)," masilr 
dipertimbangkan, karena sesungguhnyri tidak ada bagi dia dalam kitab Aha 
Daud dan lbnu Majah kecuali hanya sanad Hammad hingga selesai. 
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kannya di sore hari, maka baginya hal yang sama hingga 
pagi harinya. 13> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sa
nad yang dinilainya tidak dhaif,14) melalui Abu Malik Al-Asy'ari 
r.a.,.bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

Apabila seseorang di antara kalian berpagi hari, hendaklah ia 
mengucapkan, "Kami telah berpagi hari dan pagi hari ini se
gala kekuasaan adalah milik Allah, Rabb. semesta alam. Ya 
Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan hari 
ini, yaitu kemenangan, pertolongan, nur, berkah, dan petun
juknya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang ter
kandung di dalamnya, dan dari kejahatan sesudahnya." Ke
mudian bila ia berada di sore hari, hendaklah mengucapkan 
hal yang sama. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui Ab
dur Rahman ibnu Abu Bak.rah yang menceritakan seperti berikut: 

~ ~t,r ! Q~~J-"-' ~ ~\ J1 • ·<:llJ' ! c._,\f j\j'{~ ~ r---,,-v ~ (.)"" * ,,,,.,, / ... , ,,,,, ... ;., ,,,,, 
/,; J~~'.! ~It\ I ,,_,,, J ~~~ ~jJ( ,J~ J~~ 

~IS~ / // '~ ~ ,, ,,,, ,,,, / • ,,,, ,,,, ,' 

~1;[1J;~ ~uf ,~i;)~T~~1JriJi~~u1 
4 ~.% J ,,Y.. ~ l:Al:f. L~;~\fl ~I~ ; 7'::(i ~'if:~ ,Q ;~ .• ,,,,,, tt, ,,,, ,,, .f:-,QJ • U-,,,-, L°'', ,,,, ,,,, 

13) Hadis sahih. 

14) :Qi dalam kitab Sunan-nya, tetapi di luarnya ia men-dhaif-kannya seperti 
yang dikatakan oleh Al-Hafizh. Hadis ini hasan karena ada syawahid-nya. 
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~J!µ,...... ... \J_,,,,_,,,, ~j, :3\ii '~~~%., 
I' ,,, ~ ,,,,,,, ..-: ,, ..... ,)_ .J. .... ,-:- ;; ,._, ,,,,, / ,,,....,,,, .. .ul~All ~J .,,, ,,,,,,, ,,., ,,., ~..-: 

.~1 '~~\z,\,"'_,~,ti1e ,o;rr~ . J 

Bahwa ia pernah bertanya kepada ayahnya, "Hai ayahku, se• 
sungguhnya aku Sflalu mendengarmu di setiap pagi hari 
'fl'.!,engucapkan doa berikut: 'Ya Allah, sehatkanlah badanku. 
Yo.Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah 
penglihatanku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepa
da-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tidak ada Tuhan 
selain Engkau.' Engkau mengulanginya di pagi IJ,ari sebanyak 
tiga kali dan di sore hari sebanyak tiga kali pula." Ayah.nya 
,menjawab, "Sesungguhnya aku pemah mendengar Rasulullah 
Saw. berdoa dengan kalimat-kalirrtat itu; maka aku suka bila 
mengikuti tuntunan sunnahnya. "15> 

Kami meriwayatkan di. dalam kitab Sunan Abu Daud melalui sa
habat Ibnu Abbas r.a., dari Rasulullah Saw., bahwa beliau Saw. 
pernah bersabda: 

__,,,.,, / ,,,.,,,,,,,., ,,,,, ~\.;(/,,),:' J. ,,,, -:" "a';,,,,, 
~',.I ... 0 ..... :-:.~ ·J ... 4.1.l -~ ' • ~~ "'•.Jt '------"·v-7 o_,........- c.r.:-;:-,,,, u .• ,,, . L..?"A' : .. ,, "" 

,,,.. iAli="1,,,., -; r~ • ,,,, ,.. • ,,.a,".... ~' ,,,, \ q ~1"-f,,,-:' -,.J ., -'" 

"
',o ' .•..l-_a~O,~'J ~'J~ "' ~ ~Ou_P.cral 

4 '.J, - (J...,.~J .. ,,,,,,,,, ::I "-';,. ,,,,,,, . ., .J .; 

1 f; ,:-:.(1~..-.. ~,(JtL ~~~i J 1,_ ..... ,.,11 ;'~i <_p ;"!{ 1 ';j 
• ~.)1~ -~~ u-, .. C:t.e--.j~ u-,,,,zr_ C:.w .. 

• ~::-_,f,,.....~,,,,.,,,,,, ..... ,::c,tl ........ t-1 .,,,) -:,,,?J1,,,~1-';,, r--:-~,,,,,. r~"'\> UJ ,-w i jJv- ·(.)_P.i-v ~.:UJ ,-;Y 
._-r,,'f· 1==~~J'.i""1 ,,_,~,, t9,t\J? ......... '1\f'-30"" -~~~ .. U"~-~ YJ' ,,,. ..... ..:~ 

Barang siapa yang mengucapkan doa berikut ketika pagi hari, 
"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di 
petang hari dan waktu kamu berada di waktu Subuh (pagi), 
dan bagi-Nya-lah segalo puji di langit dan di bumi dan di 
waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu 'kamu 

1 berada di waktu lohor, Dia mengeluarkan yang hidup dari 

15). Hadis ini berpredikat hasan. 
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yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan 
menghidupkan bumi sesudah matinya. Seperti itulah kamu 
akan t!,ikeluarkan (dari kubur)" (Ar-Ruum: 17-19), niscaya ia 
dapat menyusul apa yang ia lewatkan pada siang harinya. 
Barang siapa mengucapkannya ketika sore hari, niscaya ia 
dapat menyusul--semua yang ia lewatkan di malam harinya. 

Imam Abu Daud tidak. men-dhaif-kan hadis ini, tetapi Imam Bu
khari di dalam kitab Tarikhul Kabir men-dhaif-kannya, juga di 
dalam kitab Adh-Dhu'afa.16> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sun.an Abu Daud melalui 
salah seorang putri Nabi Saw.: 

J ,. ,.... ' ,... . <" t"' ... ,_\-.,J.."'< ~.12 -:-~,1,......~ J"\-:,'~~~ ~ ~\ ~\ ~~..,, ,().-,¥. ..., ,..cJ ,-...i-'~ ~ u 
J.~ \'\.....-:~.'"' l, I ~{\ ~,:'--..1 0 ,.,,,... ,,, ~ \ '.°='~ : ~J - .'-!-. 
;u) ,, \-' ,.ul~ 2',... 0~ j '...,~J ;.u J,,. • ,, ~ .. ~ 
if"~ .. : ,,.-[ jf ,, ~ ,,! \ ~,~"',,,,,, "!<-=,,i't ~., "t{;'.... ,:~ o,4.1..~ j(SV' ~.(U U ( ~J' "~ ~ Ld 

.... ? ,.. ,, J . ,,,.J. ,,, ~ , 
·~{,_J ,,, -:'" 1~tlff :~~li ,~~~~1,~~~\ ,,, ~~01"" tT ,,, ,,,,,, ,1,..,,, 

,.. ..., ,,., ~ ,,... ~ "},,,,, ,:; JJ~ ,,.,, ,,, ,... ,,_, 1.,.. 
-~<Jo- . : ~~~ i,r°.J ~~ 

Bahwa Nabi Saw. memberikan pelajaran kepadanya, lalu be
liau bersabda, "Katakanlah olehmu bila kamu berada di pagi 
hari, 'Mahasuci Allah seraya memuji kepada-Nya, tidak ada 
kekuatan kecuali · dengan pertolongan Allah. Apa yang dike
hendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehen
daki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Aku mengetahui bah
wa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan bahwa Allah 
-ilmu-Nya- benar-benar meliputi segala sesuatu/ Barang 
siapa yang mengucapkann11a ketika pagi hari, niscaya~ dipe
lihara hingga sore hari. "1 > Dan barang siapa mengucapkan
nya ketika sore hari, niscaya ia dipelihara hingga pagi hari. 

16) Tetapi hadis ini mempunyai banyak syahid (penguat) yang memiliki makna 
yangsama. 

17) Imam Abu Dau.d meriwayatkannya dalam Kitabul Adab, hadis no. 5075, Bab 
"Doa yang Diucapkan Ketika Pagi Hari•, melalui hadis Abdul Hamid maula· 
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Bani Hasyim; dari ibunya yang pernah menjadi pelayan salah seorang putri 
Nabi Saw. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa Abdul Hamid adalah 
orang yang majhul (tidak dikenal). Al-Hafizh Al-Mun~ri mengatakan, •Aku 
tidak mengenal ibunya Abdul Hamid." Al-Hafizh lbnu Hajar mengatakan, 
•Aku belum menyelidiki namanya, tetapi seakan-akan dia adalah seorang sa
habat wanita." Di dalam kitab Talehrij ia mengatakan, "Aku tidak mengenal 
nama ibunya Abdul Hamid, tidak pula keadaannya; tetapi diduga kuat ia 
adalah seorang sahabat wanita. Karena sesungguhnya semua putri Nabi 
Saw. wafat semasa beliau ada, kecuali Siti Fathim:ah, ia masih hidup sesu
dahnya selama enam bulan atau kurang. Ummu Abdul Hamid disebutkan 
pernah menjadi pelayan putri Nahl Saw. yang meriwayatkan hadis ini, tetapi 
ia tidak menjelaskan namanya. Seandainya putri yang dim:aksud adalah se
lain Siti Fathimah, maka hal ini diduga kuat benar. Jika tidak, maka dapat 
diinterpretasikan bahwa Ummu Abdul Hamid datang sesudah Nabi Saw. wa
fat. Hal yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. 

Saya secara pribadi mengatakan bahwa hadis ini mempunyai ,yawahid 
yang semakna dengannya, sebagian di antaranya akan disebut dalam bah 
ini .. 



Khasiat zikir dan doa 207 

"Hai Abu Umamah, mengapa kulihat engkau duduk di dalam 
masjid bukan pada waktu salat?" Abu Umamah menjawab, 
"'Aku dirundung kesusahan dan utang yang banyak, wahai 
Rasulullah.,, Nabi Saw. bersabda, "'Maukah aku ajarkan kepa
damu suatu doa apabila engkau uc,apkan niscaya Allah akan 
melenyapkan kesusahan dan melunaskan darimu semua 
utangmu ?" Aku menjawab, 'Tentu saja aku mau, wahai Rasu
lullah.,, Nabi Saw. bersabda, "'Ucapkanlah apabila engkau 
berada di pagi hari dan sore hari; 'Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kesedihan. 
Dan aku berlindung kepada-Mu dari lemah dan malas. Dan 
aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan sifat kikir. 
Dan aku berlindung kepada-Mu dari utang yang membelit 
dan tekanan kaum laki-laki.,, Abu Umamah mengatakan, "'La
lu aku melakukan hal tersebut, maka Allah Swt. melenyapkan 
kesusahan dan kesedihanku, serta melunaskan utang-utang
ku. 1118) 

Apabila pagi hari Rasulullah Saw. mengucapkan doa berikut: 
Kami berpagi hari di atas fitrah Islam dan kalimat ikhlas 
serta agama nabi kami, Muhammad Saw.; juga millah (aga
ma) nenek moyang kami Nabi Ibrahim Saw. yang lurus lagi 
muslim serta bukan tergolong orang-orang musyrik. 

Penulis berkata, demikianlah tercantum di dalam kitab Ibnu 
Sinni, yaitu: "Agama Nabi kami Muhammad." Hal ini tidak ter-

18) Hddis ini berpredikat ha.Ban. 
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· larailg. Barangkali Rasulullah mengucapkan hal tersebut secara 
jelas, supaya yang lain mendengar dan mempelajarinya. 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Ibnu Sinni melalui 
Abdullah bin Abi Aufa yang menceritakan: 

' ,,,. ' ,,,. 
,,,.,,,.,,f~~J~\j "..-~\~\ ,,,.j ~,,,. &-.11~4 \~" J, -:(b 
~'J . ~ ..-r--;,-',,.... , ~Ju 
C ' -' .,, -~,, ~ "· ,..., ' J "" ,, ,,,. ., V~tl"-'V" ( ~/.,,,,,,,,. '"t,-~~ .... iu ~,i-..,~, 
_J ·.9J .. ::a' ~ ~~ • ,,,. IJ ' -- .,, / '-' ' ~.,?,,,. ,,,. ~" 
,; Y~tC \(~.di(-"."';'~~~ ~--- )k~t I .... ,{ ~fl -- J"\fi,,,. ~i"-:'~\ 
~ (,:j ----~~ ~J~~~~v' ~~ 
J,-. \,,. ,:::=-,,,,r{k::-:"\"' r?(A,,..-~ (,,..,,~t\l'l1.t.. "1\~,j~~I 
"~ IJ '0-~ 1 ~ 'Q,.J~ J--rv .--. ~ . 

. ~,~(\f ~~1\J ,~)U ... _.,,,,.,,,,p " 
Apabila pagi hari Raszilullah Saw. mengucapkan doa berikut: 
"Kami berpagi hari dan semua kekuasaan di pagi hari adalah 
milik AUah Swt. Segala puji bagi Allah, keagungan dan kebe
saran adalah milik Allah; semua makhluk, perkara, malam, 
siang, dan semua yang tinggal pada keduanya adalah milik 
Allah. Ya Allah, jadikanlah permulaan siang hari ini memba
wa kebaikan, pertengahannya membawa keberhasilan, dan 
bagian terakhirnya membawa keberuntu~fan, wahai Yang 
Maha Pengasih di antara para pengasih. "19 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Su.nan Imam Turmudzi dan 
Ibnu Sinni dengan sanad yang mengandung ke-dhaif-an, melalui 
Ma'qal ibnu Yasar r.a., dari Nabi Saw., bahwa beliau Saw. pemah 
bersabda: 

- ". \~ti " ~ \.4!)~ l").\ u.::.,\ ;',,,. 6~ J ~J 5k-Jl;y \~ .,, .. ,,. ,,. :, ~, ~ V:,,, ~ ...... ~ 
---~: ~-- 1"0'.J"~ -~,06\j\~)Gt"'q~ ,~~t1~1t;--: ;j, (,, 
(j'-,1 ,,,,, J c.T,, ~ ~ (/"'J ,.,...~;,? ,,,,, " l.T"' 

,, ,/, ,,, .~ '.. ,,. /,,,,. ,,, )( 4-'J.' 
.,.... "'-' -t. ..... etE -:-"-:1 "~. , ~ '' ~ ~I~ ~ J; ~~I 

' ~ ~.,,... 0 ~ ~ .. _.,.• -- ,... 
,,_, :'"' c~i\i ~,,,,,.. ,,~,,,-:: 6~ _;;Ji'1.\J3~~~ 7r ~~ ~j ~ t .. ,,,. ,,, ,,, ,. c)~ 

/ . zj_;cil~ Jt.s ,,. ,,,. ,,, ;., 

19) Sanad hadis ini berpredikat dhaif. 
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Barang siapa ketika di pagi hari mengucapkan doa berikut se
banyak- tiga kali: "Aku berlindung kepcula Allah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk," 
lalu ia membaca tiga ayat dari surat Al-Hasyr, niscaya Allah 
akan menugaskan tujuh puluh ribu malaikat untuk mendoa
kannya hingga sore hari. Jika ia mati di hari itu juga, ia ma
ti sebagai syahid. Barang siapa yang mengucapkann61a ketika 
sore hari, maka ia memperoleh kedudukan tersebut. 2 > 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Muham
mad ibnu Ibrahim, dari ayahnya yang menceritakan: 

/ 't / J' ,,,, ' ....-: . L;">'/~ ·j~ ,,, ~---~--- ~~~.u)l..11 ,,;,,,,liit,.. 
,, ' ~"V f""' r..::, ~,,, • • ,,, ~ ~ • -:J c.r ........ ;.,,, ,,,,,,,,_ ,,,,, "-'- ,,,,,,,,,,,, ....-.,,,_J.,, ,,,~/. r:'_,,,,,,,,,,,,,(,,,,,,,,,,,,,.,,,,\\,,,, t,,,"":'""' 

~\-,].~\~"-:,\~\) l~~ce?l .. .:.,J ... 6 :j\ n:;~(j, 
,- \ • ,,,,,,, ~ ~.. ,, • I -.J •• ,,,,, c,r"' 

(,:"",,,,,, ,,,, ,,,,,,, ,:-~,.,,.,,... f, f ,; 
.~j ~ u, ~ • ''"\ o_,;>.;+, 1 c \1~i ,,,, ,,,, v-

Rasulullah Saw. menugasi kami dalam suatu sariyyah (pa
sukan khusus). Beliau memerintahkan kepada kami untuk 
membaca doa berikut bila kami berada di petang hari dan pa
gi hari: "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya 
Kami mencipt(lkan kamu secara main-main (sajaf (Al-Mu-mi
nun: 115). Kami pun membacanya, dan akhimya kami mem
peroleh ghanimah (menang) serta (pulang dengan) selamat. 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Ibnu Sinni, melalui sa
habat Anas ibnu Malik r.a.: 

20) Di dalam sanadnya terdapat Khalid ibnu Thahman. Ia orang yang dipercaya, 
tetapi sebelum nieninggal selama sepuluh tahun ia mengalami kepikunan. 
Imam Turmudzi mengatakan hadis ini gharib, dan dalam sebagian nuskhah 
ia mengatakan hasa.n gharib. 
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Bahwa Rasulullah Saw. sering mengucapkan doa berikut apa
bila pagi hari dan sore hari: "Ya Allah, sesungguhnya aku 
meminta kepada-Mu kebaikan yang tiba-tiba, dan aku berlin
dung kepada-Mu dari keburukan yang tiba-tiba . ..21) 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Anas 
r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah .bersabda 
kepada Siti Fathimah r.a.: 

"Apakah yang mencegah dirimu untuk mendengar apa yang 
akan kuwasiatkan (kupesankan) kepadamu? Engkau ucapkan 
doa berikut apabila engkau berada di pagi dan sore hari, 'Wa
hai Yang Hidup Abadi, wahai Yang Mengurus semua makh
luk-Nya, hanya kepada-Mulah aku meminta tolong, perbaiki
lah semua keadaanku dan janganlah Engkau serahkan aku 
kepada diriku Gangan susahkan aku) barang sekejap mata 
pun.»22) 

Kami meriwayatkan pula di dalamnya dengan sanad yang dhaif 
melalui sahabat Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan: 

21) Dalam sanadnya terdapat Yusuf ibnu Athiyyah yang berpredikat matruk. 
22) Predikat badis ini luuan. 
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Seorang_ lelaki mengadu kepada Rasulullah Saw. bahwa diri
nya selalu tertimpa bencana, maka Rasulullah Saw. bersabda, 
"Katakanlah bila engkau berada di pagi hari, 'Dengan nama 
AUah untuk diriku, keluargaku, dan harta bendaku, karena 
sesungguhnya tiada sesuatu pun yang lenyap dari-Mu'." Lela
ki itu mengucapkannya, lalu lenyaplah semua bencana dari
nya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab 
lbnu Sinni melalui Ummu Salamah r.a. yang menceritakan: 

Rasulullah Saw. apabila pagi hari mengucapkan doa berikut: 
"Ya Allah, sesungguhn.ya aku memohon ilmu yang bermanfaat 
kepada-M...11:J rezeki yang halal, dan amal yang diterima (di 
sisi-Mu) . ..zij) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui sahabat 
Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

Barang siapa yang mengucapkan doa ini di pagi hari; "Ya 
Allah, sesungguhnya aku berpagi hari berada dalam kenik
matan, kesehatan, dan ampunan dari-Mu. Sempumakanlah 
nikmat-Mu, kesehatan-Mu, dan ampunan-Mu kepadaku di· 

23) Predikat hadis ini luuan. 
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dunia dan akhirat," sebanyak tiga kali bila ia berada di _pagi 
dan sore hari, maka sudah dipastikan Allah Swt. akan me
nyempumakan hal itu untuknya. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Imam Turmudzi 
dan lbnu Sinni melalui Az~Zubair ibnul Awwam r.a., dari Ra
sulullah Saw. yang bersabda: 

"'-~tifl\ti:~~ ~., . (.2 ~~I J~i' · ,,,, v,:'f"_:'._.~ '-t-'~ ~(.) • •&° ~ .. ; ,,, .l . _, ~ (Z • C.P 

Tiada suatu pagi hari pun yang dialami oleh hamba-hamba 
Allah melainkan ada penyeru yang mengu,capkan, "Mahasuci 
Raja Yang Mahakudus." 

Riwayat lbnu Sinni menyebutkan: 

. / ,.,~~t\ ,'11"'ti1 J"',... !.. ~i(&{,1: ~ (/ ~ ,,,,,.,~, 
.oAJ.J..ol ~ ~~ .• c__;,¥~ ,,, 

Melainkan ada juru penyeru yang menyerukan, "Hai para 
makhluk, bertasbihlah kepada Raja Yang Mahakudus (Maha
suci). 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Buraidah 
r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

' ,, J' / ,,, ,., ,,, 
U,,.:;_,,Jl: -"':,"',"'"'//,,,"',,.,,., ..... ,.,,,,,-:-,Ji-.:~~ I ,.u.11 l~, ··LiE::,_,.) _i.W U.J :~ J..:,J ~ ~,,, ~ u-

• ,,, ,,, ~ ,, ,,, ,o J ,,,,,L.: : , / ..-J it-
.J ~ I 114JI '2, .:t~tf :. "::'\\ 0; jA§ • .. Jfu_,1 ~~ }l ";ll ., ., .,,,f .. ~ Wcr' . ' ,.., ,, ,, 
~ ,~~t~~~~~_; ,S~~1~L1(: ,~1~ 1 

,~," ,,-;,. .. "'~ ~,..r,....,.,1 ,,~.,~I~,... !~'\; ":;: th. '1~tul~'f 
"~~CSW<Y"t.. Jo1o,.. ...\.9.\.J.\ u'.J 'J .. ~~U:---(.9- '-' 

'? ,. ,.. 1~ ~,"J<,,,, ,,,,, (, ~). 
. - ~ •• ~.l ~\,.o ~ 

Barang siapa mengucapkan doa berikut bila pagi dan sore ha
ri: "Rabbku adalah Allah, aku bertawakal kepada Allah Yang 
tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nyalah aku berta
wakal, dan Dia adalah Rabb ~ yang agung. Tidak ada 
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Tuhan selain A/.lah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar. Semua. 
yang dikehendaki ()l,eh Allah pasti ada, dan apa yang tidak 
dikehendaki oleh-Nya pasti tidak ada. Aku mengetahui bahwa 
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan bahwa Allah -il
mu-Nya- benar-benar meliputi-liegala sesuatu," kemudian ia 
mati,. niscaya ia masuk surga. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui sahabat 
Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah ber
sabda: 

<,,,:--,J(_,,.,,., .,~\i ~ ;."-:" ~,F-,-:-IC:7\!<~""1-! ., .... , 
r_,)oo , .... y, i/.J \;,.,, . ~'? (.)~u r.-b,.. ~ 
",, .~~,., ":-.,~ 1,Uf ~J ...... li ....-..,,,,,11 ~~:J\i ~ 1ui 1\ ,,, ,.,t' . ~..I.! d... . ~ ... (.) • ,., ~ .J .. 

-,., 0 I..,;. ,, ............ {/;~.,,~".--(VA;~:_:, .,,... J .. :7.-- \A~ ,;,,, ,, ,., ?~ ' •.~ • · lt 4 .... •. ~ ~ . ...>'1.9 4 '-!,,U <Se,· Cj ,~ 
" (.T .... ... J u- ' ,., ... ,;,, (/;,- '-7;:;--) ...... // ,,,., J .,,.,6,., 

. ~ fai)-4y~~_J ,., 

"Apakah seseorang di antara kalian tidak mampu bila mela
kukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Dhamdham?" Me
reka bertanya, "Siapakah Abu Dhamdham itu, Wahai Ra
sulullah ?" Beliau menjawab, "Bila pagi hari dia mengucap
kan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku telah memberikan diriku 
dan kehormatanku kepada-Mu, • janganlah ia balas mencaci 
orang yang mencacinya, janganlah balas menganiaya orang 
yang menganiayanya, dan janganlah balas memukul orang 
yang memukulny(J." 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab lbnu Sinni, melalui Abu 
Darda r:a., dari Nabi Saw. yang pemah bersabda: 



214 Khasiat zikir dan doa 

tiada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya aku bertawp.kal, 
Dia adalah Rabb ½rasy yang agung," sebanyak tujuh kali, 
niscaya Allah memberinya kecukupan terhadap flta yang di
susahkannya berupa perkara dunia dan akhirat. . 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan Imam 
lbnu Sinni dengan sanad yang. dhaif melalui sahabat Abu Hu
rairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

--~.,-- ,., ,, ., ....,, ,,,, ."i'r,;,., .... ~ ,.,,, 
~~l~IJC~lf'_;i)J \~JC~j.,1~> ~y 

,, "-' ,,,, {~~t .... ~,, .... ,, ,, ,,~ 1, ( / ·- f;;;.,;.,_ J ,,_, :-..1-. 
,..._~~ I~(/~ L~~-+r- ,, ~V-.. "-7 1..:1 ;:;::;--;. ,, ~ ,,, ..... 1...:..-' .. ,J 

~ ,,, 1_,, (/_ ·-~ 
• ~ (.9::>-~- ,, L:...., I .. #fl"., 

Barang siapa yang membaca surat Haa Miim Al-Mu-min 
hingga firman-Nya, "llaihil Maahir," dan ayat Al-Kursi ke
tika pagi hari, niscaya ia dipelihara berkat keduanya hingga 
sore hari. Dan barang siapa yang membaca keduanya ketika 
sore hari, niscaya ia dipelihara berkat keduanya hingga pagi 
hari. 25> 

Demikian hadis-hadis yang kami maksud, hal tersebut sudah cu• 
kup bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Swt. Kami memohon 
taufik kepada Allah Yang Mahaagung untµk mengamalkannya 
· clan _mengamalkan semua segi kebaikan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Thalq 
ibnu Hubaib yang menceritakan seperti berikut: 

'~~L-~~\;Jlf1C1\J :J\~~'~Jif\d\''1 ~!;-;~ .. . < . ... \ ,,,, • ~ ...... ~ .. 
_:,~'1-u\j.~f~~ .... ~ .... tll!<,:,,l, .,,, .. :.(., ,~ :Jw 
~ ,,. ;. ,, .. ,,, ~J JP if'!.,,,, ~ 

-------
24) Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud seeara mauqufhingga Abu Dania, tetapi 

hal seperti mi tidak dapat dikatakan oleh ra-yu; berarti kedudukannya sama 
dengan marft.l. 

25) Di dalain sanadnya terdapat Abdur Rahman ibnu Abu Mulaikah, dia 
orangnya dhaif. 
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Seorang lelaki datang kepada Abu Darda, lalu melaporkan, 
"Hai·Abu Darda, rumahmu terbakar!" Abu Darda menjawab, 
"Tidak akan terbakar, Allah Swt. tidak akan melakukan hal 
tersebut terhadap kalimat-kalimat (doa-doa) yang petnah aku 
dengar dari Rasulullah Saw., bahwa barang siapa yang 
mengucapkannya. pada permulaan siang hari, niscaya ia ti
dak akan. tertimpa oleh suatu musibah pun hingga sore hari. 
Barang siapa yang mengucapkannya di akhir siang hari, nis
caya ia tidak akan tertimpa suatu musibah pun hingga pagi 
hari, yaitu, "Ya Allah, Engkau_ adalah Rabbku, tidak ada. Tu
han selain Engkau, hanya kepada Engkaulah aku bertawakal, 
dan Engkau adalah Rabb ~rasy yang agung. Apa yang di
kehendaki oleh Allah 'swt. pasti ada, dan apa yang tidak di
kehendaki~Nya pasti tidak ada. Tidak ada daya dan tidak 
ada '(eekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha
tinggi lagi Mahaagung. Aku mengetahui bahwa Allah Maha
kuasa atas segala sesuatu, dan bahwa Allah -ilmu-Nya- be
nar-benar meliputi segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku dan dar.i ke
jahatan hewan melata yang ubun-ubunnya berada di dalam 
genggaman (kekuasa8.!].)-Mu. Sesungguhnya Rabbku berada 
pada jalan yang lurus." 
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Ibnu Sinni meriwayatkannya pula melaluijalur yang lain bersum
ber dari seorang lelaki, dari sahabat Nabi Saw., tetapi tidak dise
but dari Abu Darda. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa ke
datangan lelaki itu kepada Abu Darda berkali-kali seraya menga
takan, "Datanglah ke rumahmu, sesungguhnya rumahmu terba
kar." Abu Darda menjawab, "Tidak akan terbakar, karena sesung
guhnya aku pemah mendengar Nabi Saw. bersabda, 'Harang sia
pa mengucapkan kalimat-kalimat ini (doa-doa ini) ketika pagi ha
ri, niscaya tiada sesuatu pun yang tidak disukai akan menimpa 
dirinya, keluarga dan harta bendanya,' sedangkan aku telah 
mengucapkannya hari ini." 

Kemudian Abu Darda berkata, "Berangkatlah kalian bersa
maku," lalu Abu Darda bangkit, dan mereka pun bangkit untuk 
pergi bersamanya. Ketika mereka sampai di ru,mah Abu Darda, 
ternyata mereka menjumpai di sekitar rumah Darda terbakar se-

. mua, sedangkan rumah Abu Darda tidak terbakar sedikit pun. 

Doa di pagl harl Jumat 

Semuacioa yang diucapkan selain pada hari J\lmat diucapkan pu
. la.-unfuk hari Jumat, tetapi dengan tambahan memperbanyak zi
. kir padanya lebih dari hari-hari lain, karena hal ini disunatkan. 
Ditambahkan pula dengan memperbanyak membaca salawat un
tuk Rasulullah Saw. 

Kami meriwayatkap. di dalam kitab lbnu Sinni melalui saha
bat Anas r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pemah bersab
da: 

,. ,,, ,,,,,,,,,,,,,~,.,,,,, ,,, ,,,., I~ -;,,,,, I .. \"'.""..-:"t\ .. ~~ .... ,,,,,,.,,,,, I ,,,,,, .. ~,,,," ,,,, ---1\1"! ,.,,,, 
4.,)j ~ ., .. ti t Q;..\.:aj () · d,i.u I ~ •..,P v; .,,,. . ,,,, . ,,,,,, . ,,y... .... . U',,,,, 

/<,: ~,: ..-~% 4 "J\~"~..-'~ii,~ j'(:-{ ~161~&" :J, 
~? z,, ,,, ..... -~~r .. -er :r- ,,,, ... ,,, 

N "1 i:"--: '( f,, "'\ ~ ,,"f,,, 1,,, ,,__,~ ,,.~ I 
• "NJ~ ~U:::::, _9J J "\,J ~ .J -llJ ,,. ,,,,,,. ,,,, . . 

Barang siapa di pagi hari Jumat sebelum salat Subuh meng
ucapkan doa berikut: "Aku memoh()n ampun kepada Allah 
Yang tid~da Tuhan selain Dia Yang Hidup Abadi lagi te
rus-menerus men.gurus makhluk-Nya, dan aku bertobat kepa-
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da-Nya," sebanyak tiga kali, niscaya Aflah akan meniampuni 
dosa-dosanya, sekalipun banyaknya seperti buih laut. 5> 

Disunatkan memperbanyak doa pada hari Jumat mulai dari fajar 
terbit hingga matahari terbenam, dengan harapan dapat mene
mui sa'atul ijabah. Mengenai sa'atul ijabah ini masih diperselisih
kan waktunya oleh banyak pendapat. 

Menurut suatu pendapat, sa'atul ijabah terletak sesudah fajar 
terbit dan sebelum matahari terbit. Menurut pendapat lain, sesu
dah matahari terbit. Menurut pendapat lain lagi mengatakan se
sudah matahari tergelincir dari tengah langit. Menurut pendapat 
yang lainnya, sesudah salat Asar, dan menurut pendapat yang 
lain lagi selain waktu-waktu itu. Tetapi menurut pendapat yang 
sahih -bahkan yang benar- ialah berdasar kepada ketetapan 
yang ada di dalam kitab Shahih Muslim melalui sahabat Abu Mu
sa Al-Asy'ari r.a., dari Rasulullah Saw., bahwa sa'atul ijabah itu 
terletak di antara imam duduk di atas mimbar hingga ia ber
salam dari salatnya. 27> 

Doa di kala mataharl terbit 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni dengan sanad 
· yang dhaif melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang mence

ritakan bahwa Rasulullah Saw. apabila matahari terbit meng
ucapkan doa berikut: 

26) Sanad hadis ini dhcuf. 

27) Imam Ahmad mengatakan, kebanyakan hadis mengenai sa'atul ijabah me
ngatakan ses~dah salat Asar (hari Jumat). 
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Segala puji bagi Allah Yang telah menganugerahkan kepada 
kami pada hari ini kesehatan dari-Nya dan mendatangkan 
matahari dari tempat terbitnya. Ya Allah, pada pagi hari ini 
aku bersaksi kepada-Mu dengan apa yang Engkau saksikan 
kepada diri-Mu sendiri, dan apa yang disaksikan oleh para 
malaikat-Mu serta para malaikat pemikul 'Arasy-Mu serta se
mua makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah 
Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau Yang Maha meng-' 
atur dengan adil. Tidak ada Tuhan selain Engkau Yang Ma
haperkasa lagi Mahabijaksana. Catatlah kesaksianku ini se
sudah kesaksian para malaikat-Mu dan orang-orang yang 
berilmu. Ya Allah, Engkau Mahasejahtera dan dari Engkau
lah bersumber segala kesejahteraan dan dikembalikan kepa
. da-Mu segala kesejahteraan. Aku memohon kepada-Mu, wahai 
Tuhan Yang memiliki keagungan dan kemuliaan; hendaklah 
Engkau memperkenankan bagi kami atas doa kami, dan hen
daklah Engkau memberikan kepada kami semua keinginan 
kami, dan hendaklah Engkau · memberikan kecukupan kepada 
kami terhadap seseorang dari makhluk-Mu yang telah Eng
kau beri kecukupan terhadap kami. Ya Allah, perbaikilah ba
giku agamaku yang merupakan pegangan urusanku, dan per
baikilah bagiku duniaku yang di dalamnya terkanq,ung peng
hidupanku, dan perbaikilah bagiku akhiratku yang merupa
kan tempat kembaliku. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Abdulla} 
ibnu Mas'ud r.a. secara mauquf hanya sampai kepadanya, bahwi , 
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ia menugaskan seseorang untuk memantau terbitnya matahari. 
Bila diberitakan kepadanya bahwa matahari telah terbit, ia 
mengucapkan doa berikut: 

,,, /,:,,,,,, ,,,,, ,.. :: ',J~,,,."{ . r=";;,.r,.. u o~,,, ,,,-:,..i,~ t::.t~,,, .:tl'~~1 . ,,~,,, .. ,,, 'Ji.!r.:' . ~'5,,, ,,, .,, 

Segala puji bagi Allah Yang telah menganugerahkan kepada 
kami hari ini dan telah menyingkirkan dari kami pada hari 
ini semua hambatan kami. 

Doa apabila matahari mulal naik 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Amr ibnu 
Absah r.a., dari Rasulullah Saw., bahwa beliau pernah bersabda: 

' ..- ' ,, , ,,, J ,,-:: ,-!, ,,,,,,,,, (; 
~\,,,-~,,.-;/I 'f~,ui\ -!I[ :p ",,,:: j":--:,~I~~ 
~ .,,~ .,, ~(J-- ~ ... ,,, 

,, L '. I (-' ,,, ,,, , -., o ...-. , rt ... -::- '"1 · "~~,,, · ti;7 Hi-:- -:-~(pSf 1 ~,,,.,,,,, ,,, 1.:,, ~,,, 
...::..J~4i'J~,, '') .. ~(.) ,, -½?-J~~? 

,,, .~ij~ :Jti~f~'~~~~ 
Tiadalah matah.ari naik meninggi lalu masih ada sesuatu da
ri makhluk Allah Swt. (yang hidup padanya) melainkan ia 
bertasbih kepada Allah Swt. dan memuji-Nya, kecuali makh
luk dari kalangan setan dan Bani Adam yang paling durha
ka. Aku bertanya tentang Bani Adam yang paling durhaka 
itu, beliau menjawab bahwa dia adalah seburuk-buruk makh
luk. 28> 

Doa sesudah mataharl tergellnclr hingga Asar 

Telah diterangkan doa yang diucapkan ketika memakai pakaian, 
keluar dari rumah, memasuki kamar kecil dan keluar darinya, be
rangkat ke masjid dan ketika sampai di pintunya serta telah ber
ada di dalamnya, mendengar suara azan dan iqamah, doa yang 

28) Sanad hadis ini dhaif. 
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diucapkan di antara azan dan iqamah, doa apabila hendak menja
lankan salat, doa di dalam salat dari awal hingga akhir, dan doa 
sesudah salat. Semuanya itu, yakni doa sekitar salat, dapat di
ucapkan dalam semua salat (fardu). 

Disunatkan memperbanyak zikir dan ibadah lain sesudah 
matahari tergelincir, berlandas kepada yang telah kami riwayat
kan di dalam kitab Imam Turmudzi, melalui Abdullah ibnus Saib 
r.a. yang menceritakan: · 

; / J' / ' J"' ,,,,, 'Ci "J~~ "1 "'?,1~,,;'1J';"'J. ~r ~ ,~, ~ ,~, ~_;:.w I "J' J ~ I ~.Y'-' J...2.> l.a.>_) .. (.)I.=:, ~,,,.. 'U,I " ~ LJ 
• • -,,, ••J. Y/. A/ ~J ;'/ J_,r,,:tt F-1~.il.!,("1("".",,,. '~ 7{.~t:::r~, ~Jllij, f lfl.~1 

,, • ~ ~~ ~,,, ,,, J.,,, 

,,, . it:1~~J S~;.:j3L ~ ,}-l; 

Bahwa Rasulullah Saw. melakukan salat empat rakaat sesu
dah matahari tergelincir, yakni sebelum salat Lohor, lalu be
liau ber_sabda, "Sesungguhnya sekarang adalah waktu semua 
pintu langit terbuka, maka aku suka bila amal salehku di
naikkan kepadanya." 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. 
Disunatkan pula memperbanyak zikir sesudah mengerjakan 

salat Lohor, karena pengertian umum yang terkandung di dalam 
firman-Nya: 

~ .... t\"'~:.,,,."1 1,.., ..... ·"/' ,.,.,,,,,.,,,., 
00 I_...__. .,f\ )I.>,./ JI II U ~) i . ..,,t_ ~.., 

i.r-Y' ·,,., • .,, J ,,,., ~ :, ~l.. ...... 

Dan bertasbihlah seraya . memuji Rabbmu di waktu sore hari 
dan pagi hari. (Al-Mu-min: 55) 

Ahli bahasa mengatakan bahwa lafaz al-'asyiyyi bermakna waktu 
yang dimulai dari tergelincir matahari hingga terbenamnya. 
Imam Abu Manshur Al-Azhari mengatakan, al-'asyiyyi menurut 
orang Arab artinya ialah waktu yang terletak di antara matahari 
tergelincir hingga matahari terbenam. 

Doa sesudah Asar hingga mataharl terbenam 

Dalam pembahasan yang lalu telah diterangkan tentang doa sesu
, dah Lohor dan Asar. Memperbanyak zikir dalam waktu Asar ada-
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lab sunat muakkad (dikukuhkan) karena salat Asar adalah salat 
wustha, menurut pendapat jumhur ulama Salaf dan Khalaf. Disu
natkan pula memperbanyak zikir dalam salat Subuh dengan per
hatian yang khusus, karena kedua salat tersebut menurut penda
pat paling sahih merupakan salat wustha. 

Disunatkan memperbanyak zikir sesudah Asar, dan di akhir 
siang hari lebih diperbanyak lagi melakukannya. Allah Swt. telah 
berfirman: 

(~ ~JJ. #'(7~,.- LJ" ,:';;.11 ~---,.,~ & ..... ..1:~~ 
IY'• \~ ·Ltyv>'M--9 ,, t: J;9 ;,.J,, ;.u;-j 

Dan 'bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari 
terbit, dan sebelum terbenamnya. (Thaahaa: 130) 

Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang 
dan pagi. (Al-Mu-min: 55) 

__1"~fi:' ~:1i~,,~~f;;-7>,;~~;'~ ~~c1xj~L~~ . ,~ ~~ ,H ~ .. ,,,,~ ~ ,.. .. ,... . _r- ,, ,... Jr ..... ~ii.-., I-! i1 
~-o i J~\'I . ,... ¥ J ~ ~..u.! '1, 

Dan sebutlah (nama) Rabbmu dalam hatimu derigan meren
dahkan diri dan rasa takut, dan dengan udak mengeraskan 
suara di waktu pagi dan petang. (Al-A'raf: 205) 

' ~f~ .,,~ Yf ~74\~;'/~_,,_.,<,,~~\~\ :":(I d.1,,9~ 
"-l ~ ...... ..?· """' ;U_ru u ... ~ ~ ...... ,.,. l..;..--;. L-· 

.i, ~:....-.9 .. ~q=-t,..~!-i.:' A\!.~~~ ~J~~~_;1ilL _, ~;;trr;;:;r= ~ '..) .... ,,...~ . ~ ~ - ~ 
\"\'-~ i ..J,;J\. 

Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperin
tahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalam
nya, pada waktu P!ilJi clan petang, laki-laki yang udak dilalai
kan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari. meng-
ingat Allah. (An-Nuur: 36-37) · 
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Dalam keterangan yang lalu dijelaskan bahwa lafaz ashaal arti
nya waktu yang terletak di antara Asar dan Magrib. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni dengan sanad 
yang dhaif melalui sahabat Anas r.a. yang mengatakan bahwa 
Rasulullah Saw. _pernah bersabda: 

Sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang sedang berzi
kir kepada Allah Swt. dari salat Asar hingga matahari terbe
nam, lebih aku sukai daripada aku memerdekakan delapan 
orang budak dari keturunan Nabi Ismail. 29> 

~9) Hadis ini berpredikat dhaif, tetapi mempunyai sya.wahid yang semakna de
ngannya yang menunjukkan derajatnya menjadi kuat. Antara lain apa yang 
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Bab "Ilmu" melalui hadis sahabat 
Anas r.a., bahwa Rasulullah Saw. pemsh',l>eirsabda: 

Sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah 
Swt. dari salat Subuh · hingga matahari terbit lebih aku sukai daripada aku 
memerdekakan empat orang budak keturunan Nabi Ismail. Dan sungguh aku 
duduk bersama suatu kaum yang berzikir klipada Allah dari salat Asar 
hingga matahari terbenam lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 
empat orang budal. 

Hadis ini hasan, dan hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad 
di dalam kitab Musnad-nya melalui Abu Umamah r.a. pada juz 5 DO, 255. 
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DOA DI KALA MENDENGAR 
AZANMAGRIB 
DAN SESUDAH SALAT MAGRIB 

Doa apablla mendengar azan Magrib 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Turmudzi melalui Ummu Salamah r.a. yang menceritakan: . 

,,.,,,,, ,,. ,, .......-::; .J,,, ,, : ,,,,, ' : ' J. : 
. ~t,.1~~~:i1~1~~,...ac{!i11...-:~1J"J, _.,,,,'.'.'.'.' 

Y~ ~:., .,,, 7""' r....J-9,.,.. ~,., J_J,W..)~ 
/ :::--; ,J.,,,, .J I,.,,, '1,., ~ q-:-J1"'"\,., :~ II ,,'f )tf.,..i\ \ ~ \.. ~i-tf1 

-- -IJ\c:,.) 0 1
~~ I_) __JU.J,!.J~ ~U,~ ,,,, -TT ,,,,,,,, • ,,,,,_. • 

d~ .,~ · ... ~· 
Rasulullah Saw. telah mengajarkan kepadaku mengucapkan 
doa berikut bila mendengar azan Magrib, "Ya Allah, inilah 
saat datangnya malam hari-Mu dan perginya siang hari-Mu 
serta suara-suara yang menyeru-Mu, maka ampunilah 
daku."1> 

Doa sesudah salat Magrlb 

Dalam pembahasan terdahulu dianjurkan mengucapkan zikir se
sudah melakukan salat fardu, yaitu zikir-zikir yang telah kami te
rangkan sebelumnya. Kemudian disunatkan menambah bacaan 
zikir sesudah melakukan salat sunat Magrib, yaitu seperti yang 
kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Ummu Sala
mah r.a. yang menceritakan: 

1) Di dalam sanadnya terdapat Abu Katsir maula Ummu Salamah, sedangkan 
dia orangnya majhul (tidak dikenal). 
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Apabila telah selesai dari salat Magrib, Rasulullah Saw. ma
suk (ke dalam rumah), lalu,· beliau salat dua rakaat; setelah 
itu beliau berdoa, antara lain beliau mengucapkan, "Wahai 
Tuhan Yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami 
pada agama-Mu . ., · 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Ima
rah ibnu Syabib yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah 
bersabda: 

2) 

,., ""' c, ,, ,:, o"' o; ;, ,J:\ ~ \ ~ ;, , 
~:'21~;~1~ ,~& ~~~~j'.w \)f}4l~ 'i \d'-9~ 

,,,.,.,,.\~/ ~,,,, ,,,_,,,,,. ~,, ::"' "_":\ \~ ,,-::.-:t, !. ,, J, 1 
~ u" ~~ J~~c,wv:--rs--..r'_J' ·.~J~ .. 
~ ~ ..;-;--c.r..,:-- -;, ' ,,, -;:,-, 1~:~J1' ,,.,~~, "~ 7;;-!-1 ''~'.~,\ ~,,,.,.,, ~-,,,. I • :. ~4:, . .. ~ (.;j """"~ '~ g, .. ,,, •• ,,,, ..... .,,, 

(/ ,,, .(./,,.,,,,.,,.,;,f,< ~q~llc/m /,, t, 
c-.:;.J~4.J/I~, ,,>-~~'ll"""" I_J 4~~ 

fJf, • :,,,:r ? :,;- >' • L~-' ~ ,, ~J ,,.,., 91 "'(~ ,,, (~ ,,., (r,"!. ::: ,,,.,.,.,.,J,,,,,. ~, 
:. ,. ..t:a,..,. 6J ~ l=:::,t1 , uui, J ~ ~ _ru;. ~ :j 
~ • '.J ... .~ ff# .. ..;-
~ 7 ,., ,... ,., / (/ ,,., , 

. ~ ~ y '-> \,; _) 
:f$, a,,-,, 

Barang siapa mengucapkan, "'Tiada Tuhan selain Aflah sema
ta, tiada sekutu bagi-Nya, bagi~Nya segala kekuasaan dan ba
gi-Nya segala puji, Yang Menghidupkan dan yang Memati
kan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,., sebanyak sepu
luh kali sesudah salat Magrib, maka Aflah Swt. men~askan 
para malaikat yang bersenjata untuk memeliharanya > dari 
setan hingga pagi hari, Aflah mencatatkan baginya berkat zi
kimya sepuluh kebaikan yang memastikannya masuk surga, 

Di dalain nUBkhah id.tab Imam Turmudzi yang telah dicetak disebutkan ycih-
fazhunahu, bukan yatakaffaluunahu. -
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menghapuskan darinya sepuluh keburukan (dosa) yang me"!,
binasakan (memasukkannya ke neraka1 dan baginya pahala 
yang sebanding dengan memerdekakan sepuluh orang budak 
yang mukmin. 

Imam . Turmudzi mengatakan, "Kami tidak mengetahui bahwa ~ 
Imarah ibnu Syabib pernah mendengar langsung dari Nabi Saw." 

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Nasai di dalam kitab 
'Amalul Yaumi wal Lailah melalui dua jalur periwayatan. Yang 
pertama sama dengan riwayat ini, sedangkan yang kedua melalui 
Imarah, dari seorang lelaki kalangan Anshar. Al-Hafizh Abul Qa
sim ibnu Asakir mengatakan, jalur kedua inilah yang benar. 

Maalahah artinya para penjaga, mereka terdiri atas para 
malaikat. 
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BACAAN'.SURAT DAN DOA 
YANG SUNAT DIBACA 
DALAM SALAT WITIR 
DAN SESUDAHNYA 
SERTA DI KALA MENJELANG TIDUR 

Bacaan surat yang sunat dlbaca dalam salat wltlr 

Menurut tuntunan sunnah, orang yang salat witir tiga rakaat, pa
da rakaat pertama hendaknya membaca surat Al-A'la sesudah su
rat Al-Fatihah, dan' dalam rakaat kedua mernbaca surat Al
Kaafiruun, sedangkan dalam rakaat ketiga surat Al-Ikhlash-diµi 
surat Mu'awwidzatain (surat Al-Falaq dan An-Naas). 

Apabila seseorang lupa membaca surat Al-A'la pada rakaat 
pertama, hendaklah ia membacanya bersama surat Al-Kaafiruun 
dalam rakaat kedua. Demikian pula apabila ia lupa membaqrsu
rat Al-Kaafiruun pada rakaat kedua, hendaklah ia meml>,acanya 
dalam rakaat ketiga bersama surat Al-Ikhlash dan surat Mu
'awwidzatain. 

boa sewaktu dan sesudah salat wltlr 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam Na
sai, dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui Ubay ibnu 
Ka'b r.a. yang menceritakan: 

.,,,,,,,,,, : ,, ,: ,,,,.J, .... 'J. . 
-:~ :Jt;·-= f ,L~ <\·\ ~ ~,,. ~~~(i)\J ,,.,J "'-:-Ce::, u . Y.Y,,,, ,-J.,...,-J--',,.. ,,,, ~.J(.) -; ,, • • "ifil, f II .... ,, 

~_j ~ 

Apabila Rasulullah Sauii tel>fh bersalam dari salat witirnya.,__ 
. beliau mengucapkan doa, "Mahasuci Raja yang Maha~udus. 11 
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Di dalam riwayat Imam Nasai dan lbnu Sinni disebutkan, "Maha
..suci Raja Yang Mahakudus," sebanyak tiga kali. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Daud, Imam 
Nasai, dan Imam Turmudzi melalui Ali k.w.: 

al , • 4 ,: ,; J' ,,.. _- ,,,,,, 
1 --:1,f: o ~ • I ~ ~:r~"' ~~~ ~·::>~.w 1i---:~ ....--"! f1-! \ ~ ,v!--'.J::. ~ !_90:!u r-i_.9,,,.. '9r~'"' 
&;"!.~?,,.. c::fu'~{~!,J."-'\..-~ ~---'1J(<' 1"'\~\ 

' ,,,~~ ... '-' - • J~~ ' ,,,, {.T;' '-'f'V, ~ ,,.,,, 
l§ ,~;"S~f ~~1\~~(5.,~'1,~&1~ .... •• '-"'r;:;--- .,,, ;., :.r-

-~' ~~--~ ,,., 

Bahwa Nabi Saw. selalu mengucapkan doa berikut di akhir 
witirnya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada ri
da-Mu dari murka-Mu, dan aku berlindung kepada ampunan
Mu dari siksaan-Mu, serta aku berlindung kepada-Mu dari
Mu, aku tidak dapat menghitung pujian kepada-Mu, engkau 
adalah seperti pujian yang Engkau tujukan untuk diri-Mu." 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 

Doa blla hendak tldur dan membarlngkan tubuh di atas 
peraduan (tempat tldur) 

Allah Swt. telah berfirman: 

,,,. ,, ,, ,,, 
~' ~t ce~ ,,~"' I • ~I,,. • "11" ~-j~ ~,h~~~\ --.:.;.i.J ~ J 1_, . 4-;1 ,,, 'J LJf' .J '-',, ,., .. t.).,. 

• ,, .. -,, ~ .. ' ,, ,, ;,J. ., .., ,,, "J ... ,t,_;,,,. 
'J ,:__-r1. 1";-!'a:,~r.-,-.: ~f,\ (";?? Y'.'::,:J\ .~(:)~I ·tt"}" ...__,,y-~ J '.j-1..0 ~ ~ '"'--' ~ fwl .. ,, ;... • ._,,,--7 ,., • ,, ,,., ., 

\4.\ _ \'\• 1 i:,1..-..£.,JI ~ ~ 
.J- • r ~ :,.r---

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih 
bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda~tanda bagi 
orang yang ,berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat 
A/,lah sambil berdiri atau duduk atau dalam. keadaan ber~ 
baring. (Ali Imran: 190-191) 
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. Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Hu
dzaifah dan Abu Dzar r.a. yang menceritakan: 

' -~~,~~~UI~~ id\iu(~ ~,$';i,r,s~ 
J '_J •• ,,,,,, .:,, ' ,,,,, V, c::;...., ,,,,, 

Rasulf.l,llah Saw. apabila telah berada di peraduannya meng
ucapkan doa, "Ya Allah, dengan menyebut asma-Mu aku hi
dup dan mati." 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Al-Barra ibnu Azib r.a. 

Rasulullah Saw. pemah bersabda kepadanya dan kepada Siti 
Fathimah, "'Apabila kamu berdua akan beristirahat di atas 
peraduan kalian, atau apabila kamu berdua telah berada di 
tempat peraduan kalian, maka bertakbirlah sebanyak tiga pu
luh tiga kali, bertasbihlah sebanyak tiga puluh tiga kali, dan 
bertahmidlah sebanyak tiga pitluh tiga kali." 

Di dalam riwayatJain disebutkan bahwa tasbih sebanyak tiga pu
luh empat kali. 

Menurut riwayat lainnya lagi, takbir tiga puluh empat kali. 
Sahabat Ali k.w. mengatakan: 
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Aku tidak pernah meninggalkannya sejak mendengamya dari 
Rasulullah. Ditanyakan kepadanya, "Juga dalam malam Pe
rang Shiffin?" la menjawab, "Tidak kutinggalkan pula dalam 
malam Perang Shiffin. • 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Imam Bukhari dan 
Shahih Imam Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang mencerita
kan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

J ,,, ,.,,., ,,, ,J_ ,, .,.., ,,, 't 1:'J ,,,,..,, ,,,,,. .... 6 1-r o,,\~\~1~ ~U\gLJ:-,,<19 ,A...t.' a~\" -L::ii,..l&'..9\ 1->l 
'-' ' 'J J;~ • (,,,f1';, .. ,,,,, ,,,, (/:, ,,,, ,,, ....... ,,,,,, ,,., ....... /};//("' .,..,~ 
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Apabila seseorang di antara kalian beristirahat di tempat pe
raduannya, hendaklah ia mengibasi tempat peraduannya de
ngan bagian dalam kain sarungnya, karena sesungguhnya ia 
tidak mengetahui apa yang ia tinggalkan padanya. Kemudian 
hendaklah ia mengucapkan doa, "Dengan menyebut asma-Mu, 
wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku; dan c;!engan me
nyebut asma-Mu pula aku mengangkatnya. Jika Engkau me
megang nyawaku, ra!imatilah ia; dan ftka Engkau melepas
kannya, peliharalah ia sebagaimana Engkau pelihara hamba
hamba-Mu yang saleh." 

Di dalam riwayat lain disebutkan, "Hendaklah ia mengibasinya 
sebanyak tiga'bli." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan: 

J / -: ,, J' ..... ' ,....-::; ..,,. 
4... ..-----.i:.;;;.~<JJZCs ,~~~.u>~~;ul.2\_;!;i1 

J ~ -,,-,,, ,, ..,,,,,, (,...... /,,,,,,... \';" _;;{\1 ,...... ... ,. ..... ,,, . -; -:~ 
.o~~~-' ,~.>.., · 'tl,-J--'~~~~ 

....... 

Rasulullah Saw. apabila telah berada di tempat peraduannya 
meniup kedua telapak tangannya, lalu membaca surat Mu-
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Nabi Saw. apabila telah berada di tempat peraduannya setiap 
malam menggabungkan kedua telapak tangannya dan meniup 
keduanya, lalu membacakan pad.a keduanya Qul Huwal
laahu Ahad, Qul A'uucku birabbil Falaq, dan Qul 
A'uudzu birabbin Naat1, kemudian mengusapkan keduanya 
pada sebagian tubuhnya yang dapat dijangkau. Memulai 
usapannya pada kepala dan wajahnya serta bagian depan tu
buhnya. Beliau melakukan itu sebanyak tiga kali. 

Ahli bahasa mengatakan, an-nafats artinya melakukan tiupan 
lembut tanpa dibarengi dengan ludah. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Abu · 
Mas'ud Al-Anshari Al-Badri -yaitu Uqbah ibnu Amr r.a.- yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

~(::';";;t-;( ~ . (/ f'~ 7 .... ....... ~ti 0 ...... ., • ', ? • ~~ 
. ~~~L,J ii' '~i.r-:- J_)~ .t'; 1P y .. 

• 4da dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah; barang siapa yang 
membacanya di malam hari, maka keduanya mencukupinya. 

Para ulama berselisih pendapat mengeruil makna lafaz kafataahu. 
I 

Menurut suatu pendapat, kedua ayat itu mencukupi dari berbagai 
m&Mlpetaka di m,a}am harinya. Menurut pendapat· lain, kedua 
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ayat tersebut mencukupi dari qiyamul lail. Menurut hemat kami, 
kedua makna tersebut dapat dijadikan sebagai makna yang di
maksud. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Al
Barra ibnu Azib r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

,_ Apabila engkau mendatangi peraduanmu, maka wudulah se
bagaimana wudu untuk salatmu, kemudian berbaringlah pa
da lambung kananmu, dan ucapkanlah, "Ya Aflah, aku serah
kan diriku kepada-Mu, aku pasrahkan perkaraku kepada-Mu, 
dan aku letakkan punggungku ke haribaan-Mu dengan penuh 
rasa harap dan takut kepada-Mu. Tiada tempat untuk berlin
dung dan·ti"dak adajalan selamat dari kekuasaan-Mu kecuali 
hanya kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah 
Engkau turunkan, dan kepada nabi-Mu yang telah engkau 
utus." Jika engkau mati, maka engkau mati dalam keadaan 
fitrah (Islam), dan jaaikanlah doa-doa ini sebagai akhir dari 
ucapanmu. 

Lafaz hadis ini merupakan salah satu dari riwayat Imam Bukha
ri. Sedangkan riwayat yang lainnya dan riwayat-riwayat Imam 
Muslim, lafaznya tidak jauh berbeda. ' 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Imam Bukhari 
melalui sahabat Abu Hurairah r.a. yang menceritakan: 
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Rasulullah Saw. menugasiku untuk menjaga zakat Rama
dhan. Aku kedatangan seorang pendatang, lalu pendatang itu 
mengambil sebagian dari makanan ... , dan seterusnya. Pada 
akhirnya Nabi Saw. bersabda, "Apabila engkau beristirahat di 
tempat peraduanmu, bacalah ayat Kursi; karena sesungguh
nya engkau akan beroleh pemeliharaan dari AUah Swt. yang 
terus-menerus menyertaimu, dan setan ddak akan berani 
mendekatimu hingga pagi hari." Nabi Saw. bersabda, "Dia 
(setan itu) membenarkanmu, padahal kenyataannya dia ada
lah pendusta, dia adalah setan." (Hadis diketengahkan oleh 
Imam Bukhari di dalam kitab Shahih-nya l)) 

Imam Bukhari mengatakan bahwa Utsman ibnul Haitsam menga
takan, "Auf menceritakan kepada kami, dari Muhammad ibnu Si
rin, dari Abu Hurairah r.a." Hal ini menunjukkan muttashil, kare
na Utsman ibnul Haitsam adalah salah seorang guru Imam Bu
khari, ia mengambil riwayat dari mereka di dalam kitab Shahih
nya. 

Mengenai perkataan Abu Abdullah Al-Humaidi di dalam ki
tab Al-Jam'u Bainash Shahihain, yaitu: "Sesungguhnya Imam 

1) Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari secara •• gkap di dalam Bab "Al
Wakalahn, dan secara ringkas di dalam Kitabu Fadhaailil Qur'an dan dalam 
Kitabush Shiyam. Dalam ketiga tempat itu Imam Bukhari mengatakan bah
wa Utsman ibnul Haitsam telah mengatakan, dan seterusnya. Hadis ini dike
tengahkan pula oleh Imam Nasai dan Al-Isma'ili melalui beberapa jalur peri
wayatan dari Utsman. Imam Nasai mengetengahkannya pula dari jalur lain 
melalui Utsman dengan sanad yang kuat. 
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Bukhari mengetengahkan hadi.s ini secara ta'liq," perkataan ini ti
dak dapat diterima. 2> 

Pendapat yang sahib lagi terpilih di kalangan ulama dan. 
yang dipegang oleh ulama ahli tahqiq mengatakan bahwa per
kataan Imam Bukhari dan lain-lain yang menyatakan .Qaala Fu
lanun {Si Fulan telah mengatakan) dapat diinterpretasikan bah
wa Imam Bukhari mendengar langsung darinya dan berhubungan 
langsung dengannya apabila orang tersebut bukan seorang mu
dallis (pemalsu), sedangkan Imam Bukhari memang pemah ber
sua dengannya. Hal ini termasuk ke dalam pengertian muttashil. 
Sesungguhnya yang mu'allaq itu ialah bila Imam Bukhari meng
gugurkan dari sanad hadis seorang syekhnya atau lebih. Umpa
manya ia mengatakan dalam hal serupa hadis ini, bahwa Auf me
ngatakan, atau Muhammad ibnu Sirin berkata, atau sahabat Abu 
Hurairah r.a. menceritakan. 3> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Siti Hafshah Ummul Mu-minin r.a. yang menceritakan: 

,,J ,.. ,., ,,, 1 ,,,, ,' ,:· 'I ,,,, ,,, 
,,,,.~' .. "..-~\~\\\·\-:'~~-:::'"' ~ll>lj~-llllJ"-'"'~\ 
~__, ~'-""' 'J ?--'-' r-:---',..... .., ~.Jo 
,~/ &;~ • .. !~\f\ I j"~,~-':. O~~,i.~i:x 
i'~ • ~~ ~~ ,..,., .. .. 
I . ,.,,., ,,,,.~,,:-~..,~ .J ,~.., ... ~ ... ., , .... 

-~ ~ 7.) ft .. ,,,, - . .,,, . 

2) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Al-Hafizh telah me
ngatakan, "Yang disebut oleh Syekh (Imam Nawawi) dari Al-Humaidi ia de
bat. Al-Humaidi sendiri tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini, 
bahkan ia diikuti oleh Al-Isma'ili, Ad-Daruquthni, Imam Hakim, Abu Na'im, 
dan lain-lainnya. Demikian pendapat ulama muta-akhkhirin dan ahli huffazh 
seperti Adh-Dhiya Al-Maqdisi, lbnul Qaththan, lbnu Daqiqul led, dan Al
Mazzi. Al-Khathib di dalam kitab Al-Kifayah mengatakan, lafaz qala tidak 
mengandung pengertian mendengar kecuali dari orang yang telah. diketahui 
kebiasaannya, bahwa ia tidak mengatakannya melainkan pada tempat sima' 
(mendengarkan). 

3) lbnu Allan mengatakan dalam kitab Syarhul Adzkar, bahwa As-Sakhawi me
ngatakan, •Secara ringkas, pendapat terpilih yang tak diperselisihkan lagi 
adalah bahwa hukum hadis yang diriwayatka~ oleh Imam Bukhari secara 
muallaq dari gurunya seperti hukum hadis-hadis muallaq lainnya. Lihat lan
jutan pendapat beliau dalam SyarhulAdzltar, juz 3, halaman 147-148. 
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Rasulullah Saw. apabila hendak tidur, terlebih dahulu mele
takkan telapak tangannya di bawah pipinya, kemudian meng
ucapkan, "Ya Allah, peliharalah diriku dari siksa-Mu di hari 
Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu," sebanyak tiga 
kali. 

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Turmudzi melalui hadis 
Hudzaifah, dari Nabi Saw. Ia mengatakan, predikat hadis ini ha
san, sahih. Ia meriwayatkannya pula inelalui hadis Al-Bru:ra ibnu 
Azib, hanya dalam riwayat ini ia tidak menyebutk.an k.alimat 'se
banyak tiga kali'. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim, Sunan 
Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam Nasai, dan Ibnu Majah mela
lui sahabat Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw., bahwa beliau sela
lu mengucapkan doa berikut apabila berada di peraduannya: _ 

__,, ,, ,,.. 
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Ya Allah, Rabb langit, Rabb bumi, dan Rabb ~a.sy Yang 
Agung. Wahai Rabb kami, wahai Rabb segala sesuatu, Yang 
membelah biji-bijian dan tunas, Yang menurunkan Taurat, 
Injil dan Al-Qur'an, aku berlindung kepada-Mu dari kejahat
an semua yang jahat, yang ubun-ubunnya Giwanya) berada di 
tangan (kekuasaan)-Mu. Engkaulah. Yang Mahaawal, tiada 
sesuatu pun sebelum-Mu, dan Engkaulak Yang Mahaakhir, 
tiada sesuatu pun sesudah-Mu. Engkaulah Yang Mahalahir 
(nyata), maka tiada sesuatu pun di atas-Mu. Engkaulah Yang 
Mahabatin (tersembunyi), maka tiada sesuatu pun di balik
Mu, lunaskanlah dari kami utang (kami), dan berilah kami 
kecukupan dari kefakiran. 
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Menurut riwayat Imam Abu Daud disebutkan seperti berikut: 

,. ,.. ,, ,.. .. -: \""' -:-' ,., j! I "'· ,,.,... . -:., 
. I·-~,~:., ,u-;1 ~~--<..r,.'-'?,,-;;-- ,.. ,.,, 

Lunaskanlah dariku utang(ku) dan cukupkanlah daku dari 
kefakiran. 

Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab Su
nan Abu Daud dan Imam Nasai melalui sahabat Ali k.w., dari Ra
sulullah Saw., bahwa beliau Saw. selalu mengucapkan doa ber
ikut di tempat peraduannya: 

' (/0.,::: : 0~ 1 '1ir~ : ~i ~,.. 1 "J \ J1 ~ ~~\ ~~,,- .... .,,.Jr4J<vf\J, ,,,,. ~ ~ ,,, 
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,. . .. -~;1:i-'~1~~f~ ,¼i"~ 
· Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Dzat-Mu 
Yang Mahamulia dan kepada kalimat-kalimat-Mu yang sem
purna dari kejahatan apa yang ubun-ubunnya (rohnya) ber
ada di dalam genggaman (kekuasaan)-Mu. Ya Allah, Engkau
lah yang dapat membebaskan utang dan dosa. Ya Allah, bala 
tentara-Mu tidak dapat dikalahkan, janji-Mu tidak akan di
ingkari, dan tiada manfaat di sisi-Mu keagungan orang yang 
memiliki keagungan. Mahasuci Engkau, ya Allah, dan dengan 
memuji kepada-Mu. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Imam Muslim, Sunan 
Abu Daud, dan Sunan Turmudzi melalui sahabat Anas r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. apabila beristirahat di pe
raduannya mengucapkan doa berikut: 

,,, 
"'j_\f.::i~~ .\f ~1_;\f(;'~"'_;Gtr.-:-!J {(:-.:i:\sJ1 ~ ~:--ii .,,., .,, ,,, ,. . ,,.,... -:._,,:, .r 
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Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, mi
num, kecukupan dan tempat tinggal, karena betapa banyak 
orang yang tidak memperoleh kecukupan dan tidak pula 
memperoleh tempat tinggal. 

Imam Turmudzi mengatakan predikat hadis ini hasan sahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan 
sanad yang hasan melalui Abul Azhar yang menurut suatu pen
dapat dikenal dengan nama Abu Zuhair Al-Anmari r.a. Rasulullah 
Saw. apabila menuju ke tempat peraduannya di malam hari 
mengucapkan doa berikut: 

' ' ,. ,, ,,,, .,,,, ',, ,, ~~lj"" ,,,,, ,) ,,,,,, ,,,, .,, ' ,, 
~ c-~y-,~.d~#I I l~l ... ,,,;,,__,~ -q 
~7 , ~ ~ ,, ,, ,,, ~ .I, ,,,, \""} 

.'l~~i"'.itl. ~,~:1"" l ·t:A Ju"", ·{h'.',; cs- '!,,, "!~' ~ 1, -' '!- .. 
Dengan menyebut asma Allah, aku meletakkan lambungku. 
Ya Allah, ampunilah daku atas dosaku, dan kecewakanlah se
tanku serta bebaskanlah sanderaku; dan jadikanlah diriku di 
dalam kumpulan makhluk yang tertinggi. 

Kami meriwayatkan dari Imam Abu Sulaiman Hamd ibnu Mu
hammad ibnu Ibrahim ibnul Khaththab Al-Khaththabi yang 
mengatakan sehubungan dengan penafsiran hadis ini, bahwa an
nadiyyu ialah suatu kaum yang berkumpul dalam suatu majelis, 
sama halnya dengan lafaz annaadi (klub). Bentuk jamaknya ialah 
andiyah, ia mengatakan makna yang dimaksud dengan lafaz an
nadiyyul a'la ialah "golongan makhluk yang tertinggi dari ka
langan malaikat". 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan 
Imam Turmudzi melalui Naufal Al-Asyja'i r.a. yang mencerita
kan: 

( ,_ ~ J ,, .., ,,_, ,, ,, ,: ./ .,,,, )' ~ ' Cl ) ......-:; ,, L "'>\\;,\; i" .. , :~': .... ,"'~.ul~.WI~,, ,,,, JJ\.i --.. s-.. .. u- ~l,-'.... r;--',,.. ,, ,,,, ~ 1 ,, ,,,, ,,, 

-~~I ~ o~U~,,,\9 ~~~~ {~, ( s;~\s(fl 
Rasulullah Saw. bersabda kepadaku, "Bacalah Qui yaa ayyu
hal kaafiruun (surat Al-Kaafiruun), kemudian tidurlah sete-
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lah menyelesaikannya, karena sesungguhnY.a surat tersebut 
merupakan pembebasan dari kemusyrikan. n 4> 

Di dalam kitab Musnad Abu Ya'la Al-Maushuli disebutkan se
buah hadis melalui lbnu Abbas r.a., dari Nabi Saw., bahwa beliau 
Saw. pemah bersabda: 

"Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu kalimat yang 
dapat menyelamatkan kalian dari mempersekutukan Allah 
Swt., yaitu hendaklah kalian membaca Qul yaa ayyuhal ka
afiruuna (surat Al-Kaafirµun) ketika kalian hendak tidur?"5> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Imam 
Turmudzi melalui lrbadh ibnu Sariyah r.a. yang menceritakan: 

Bahwa Nabi Saw. sering membaca al-musabbihaat sebelum 
tidur. 

Imam Turmudzi mengatakan hadis ini hasan. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis melalui Siti Aisyah r.a. 
yang menceritakan: 

4) Hadis ini berpredikat hasan. Al-Hafizh di dalam kitab Takhrijul Adzkar me
nilainya hasan. 

6) Hadis ini luuian diperkuat oleh hadis sebelumnya. 
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Nabi Saw. tidak akan tidur sebelum membaca surat Bani ls-
rail dan surat Az-Zumar. · 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini hasan. 

Kami meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih 
di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui sahabat lbnu UmaT'· r.a. 
yang menceritakan: 

j O ,-:; / J' ,,, . ,,, 
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Nabi Saw. apabila berada di tempat peraduannya mengucap
kan doa berikut: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi 
kecukupan, memberi tempat istirahat, memberi makan dan 
minum, dan memberikan anugerah dengan anugerah utama 
dan memberikan. pemberian kepadaku dengan pemberian 
yang berlimpah. Segala puji bagi Allah dalam segala.keada
an. Ya Allah, Ral>b segala sesuatu dan Rajanya, serta Tuhan 
segala sesuatu, aku berlindung kepada-Mu dari neraka." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Abu 
Sa'id Al-Khudri r.a., dari Nabi Saw. yang pemah bersabda: 
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Barang siapa mengucapkan doa berikut ketika beristirahat di 
peraduannya, "Aku memohon ampun kepada Allah Yang ti
dak ada Tuhan selain Dia Yang Mahahidup abadi lagi terus
menerus mengurus makhluk-Nya, dan aku bertobat kepada
Nya," sebanyak tiga kali, niscaya Allah mengampuni dosa-do
sanya, sekalipun banyaknya seperti buih di laut, bintang di 
langit, pasir di gurun, atau jumlah hari-hari dunia. 5> 

Kami meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Sunan Abu 
Daud dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui seorang 
lelaki dari kabilah Aslam, salah seorang sahabat Nabi Saw., yang 
menceritakan: 

/J,,,,,,~-:- ~_, ,,., -'~\-:,,,,, 1, f,,,,,.,,,,,, (~f.(;.,J:,.J 
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. J\~,ljj1;L£J1 
Ketika aku sedang duduk di hadapan Rasulullah Saw., da
tanglah seorang lelaki dari kal(lngan sahabat, lalu lelaki itu 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku disengat tadi malam hingga 
aku tidak dapat tidur sampai pagi hari." Nabi Saw. bertanya, 
"Apakah yang menyengatmu?· Lelaki itu menjawab, "Kala
jengking.• Nabi Saw. bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya an
daikata engkau mengucapkan kalimat berikut ketika engkau 
berada di sore hari: ~u berlindung kepada kalimat Allah 

6) Imam Turmudzi meriwayatkan hadis ini pada hadis no. 3394 melalui hadis 
Ubaidillah ibnul Walid Al-Washshafi, dari Athiyyah Al-Aufi; kedua orang ter
sebut berpredikat dhaif. Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini hasan lagi 
gharib; kami tidak mengenalnya kecuali dari jalur ini, yaitu dari hadis 
Ubaidillah ibnul Walid Al-Washshafi, dari Athiyyah, dari Abu Sa'id. 

Al-Hafizh di dalam kitab TakhrijulAdzkar mengatakan bahwa hadis ini 
gharib. Al-Washshafi dan gurunya ...:...yakni Athiyyah Al-Aufi- keduanya 
dhaif. Tetapi selain Al-Washshafi meriwayatkan pul!l dari Athiyyah, dari 
Abu Sa'id dengan lafaz hampir sama. 
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yang sempurna dari semua kejahatan yang diciptakan oleh
Nya,' niscaya tiada sesuatu pun yang membahayakanmu de
ngan seizin Allah Swt." 

Kami meriwayatkannya pula di dalam kitab Sunan Abu Daud 
dan lain-lainnya melalui hadis Abu Hurairah r.a. Dalam pemba
hasan terdahulu kami ketengahkan semua riwayat kami menge
nainya dalam kitab Shahih Muslim, Bab "Doa yang Diucapkan di 
Pagi dan_ Petang Harl". 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui saha-
bat Anas r.a. yang menceritakan: 

) 
/ ,& 1 .,,,.. J' ,:' /4 ,,_;,, /,,,.. .",,. . ,:"',,<, \l),... ' •",F.,,,.. ~Jl I\~-: ~f, ~ \ 

4._ =>· 94 ...U.., J,,,.J"C!--) ~..J ~ _, .• iS""/5'~ U • I , p,,,,, ,, ,,, ., f ,, ,,,,, 
~ (:;' ,,,,, 1$1'-,, ,... /4 ~ ,, I "H-:, .,. I ... ,,,,,,, (a'.l • \ 

i ..:L11.9..,' ' ~~ ~ ~ cJ; : "~ .3 ... "~ ~ i/°""' u 
.. -;.\.- -~ ~,, .... 

.°~\\Al': ., . c.r.- ~ 
'ii' 

Nabi Saw. menganjurkan kepada seorang lelaki untuk mem
baca surat Al-Hasyr bila ia telah berada di peraduannya, dan 
beliau bersabda, "Jika engkau mati, niscaya engkau mati sya
hid," atau beliau bersabda, 'Termasuk ahli surga. 117> 

Kami meriwayatkan di dalma kitab Shahih Muslim melalui 
sahabat lbnu Umar r.a. yang menceritakan: 

_,,,, 1 ( ,:- ,,,,,,,," ~ ~t"1 J/, "!."" "1 J,,,,,"' ... ,,, ~ <"\ ,~, \6 J"' ,...,,,,,.1 J ~ "1 
+ .. :O~~ : ~J ~~ ~,,..,,J~J<,/ ~ 

r,~~,~,,,,,~1 ?1, lA(-:;€;r ..... ~t;; a , ~az: L :..~r; ~ 
~ ~ u,.. " o ~ I ~ , 

/,})"\/(\\:;::: ,1 ..... ('--:;111,.,-'-: ~,,.J"'" ,...-_1,, :'\:"~-::;"""1~1" i~cY. ~~~1~1...,.il~I'" I ,i.+'~l9 ·· (.),,J 
•• ,, ,:;, / .... , ...-. \ ; .J 

~ ~ j ,,., ,,, ~~,u~ ,.~" j., J,, 7,. ( ,,,,,:',, ,... . r---' ~ IU,I ~ ... .,...... J ~ ... '-f' .. ~ .. , 

Bahwa ia pemah memerintahkan kepada seorang lelaki apa
bila telah berada di peraduannya, hendaknya mengucapkan 
doa berikut: "Ya Allah, Engkaulah yang telah menciptakan di-

7) Di dalam sanadnya terdapat Yazid ibnu Aban Ar-Raqqasyi yang dikenal 
dhaif. 
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riku dan Engkau pulalah yang mematikannya, kehidupan 
dan kematiannya berada di tangan (kekuasaan)-Mu. Jika 
Engkau menghidupkannya, peliharalah ia; dan jika Engkau 
mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon kesehatan kepada-Mu." Ibnu Umar r.a. mengata
kan, "Aku pemah mendengar doa itu dari Rasulullah Saw." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam Tur
mudzi, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui saha
bat Abu Hurairah r.a. yang telah kami ketengahkan dalam Bab 
"Doa di Waktu Pagi dan Petang", yaitu dalam kisah.sahabat Abu 
Bakar r.a .. 

.. _, -:, ; .. ""~~ 1, "-:t"~'v . "'-""f{",, .. \;l ,~
1
\1~1~~,,.. _,'... \ 

IC::....._,J 'o.J .,. 'J~ u;. ', ""!?)l~ 9 ,,,~ r.;--- ... ;ti" .. - ,, ,,,,_ 4..,,1-;i,· 

,,,, ~-:- .. -::-?,1.l,1~-',-::'!1~1u1v'!,,,,,if /US;,,,~"-:. 
j~~rJ.. • ~ ~ ,, ,,.. (.) ~ .. ,,, 1~(9-J ,,,, ,,,., ,,. ,,.. ,,..,,, ,,,, ,, ,,, ,,,, ,,, ,, ,v,,1._, ,,, 
\jl.(...._......-... ,"~1p\l.>~J< -~,-:':~\lj\~ ,-t=:.:Z,Ji,~1 ~ 
~ ... --:-r-- ,; ,, ,, ..,,; ,,. ,; ... -1,,, 

• L--::' I; ~t;.,~ I . ,,, 
"Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui yang 
gaib dan nyata, Rabb segala sesuatu dan Yang memilikinya. 
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, aku ber
lindung kepada-Mu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan 
setan serta godaannya." Ucapkanlah doa ini apabila engkau 
berada di pagi hari dan berada di sore hari, serta apabila 
engkau telah berada di peraduanmu. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan lbnu 
Sinni melalui Syaddad ibnu Aus r.a. yang 11;\enceritakan seperti 
berikut, ~wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 
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Tidak sekali-kali seorang muslim beristirahat di peraduan
nya, ia membaca suatu surat dq,ri Kitabullah (Al-Qur'an) sebe
lumnya, melainkan Aflah Swt. menugaskan untuknya seorang 
malaikat yang tidak akan membiarkan sesuatu pun yang 
akan menyakitinya dapat mendekatinya; malaikat itu ikut ba
ngun bila ia terbangun. 

Makna lafaz habba ialah intabaha, gyaJmi terbangun dan bangkit 
berdiri. Hadis ini herpredik.at dhaif. 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab lbnu Sinni melalui saha
bat Jabir r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

---1\@ ~lf:7~.,.. ~t,..~\e1· 'fl ...--\\J\ -r!_,;t1 ~I . ,u .. ~ ~. .,,,,.. ,,,, cA,c.::,,'5, ,,'1"='""V a,.. 
~~ ,~" .. 7 1 t~,,~1.1,Jw 4p,, .. 7 1f~1tr :~r 

_, '"J.!~/ .. P .. _..~ I 
~ ..... J{:~,.. -~ ,f,..f i ,... V ,,,,~-:. ,,. 'i ,':-: -'"' I ....,,.. ~ 

• 0~ ~ ~y ·ru ~e;IAJ .ul~J 

Sesungguhnya apabila seorang lelaki beristirahat di tempat 
peraduannya, malaikat dan setan berlomba-lomba kepadanya. 
Malaikat mengucapkan, "Ya Allah, akhirilah dia dengan ke
baikan . ., Setan mengatakan, "akhirilah dengan keburukan." 

8) Al-Hafizh di dalam Takhrijul Adz/ear mengatakan, menurut pendapat Syekh 
(Imam Nawawi) hadis ini dhaif. Aku (lbnul Hajar) mengatakan, sebenarnya 
hadis ini lebih kuat daripada hadis Anas r.a. yang tidak jauh sebelum hadis 
ini; kanma para tabi'in hadis ini tidak disebutkan, sedangkan para tabi'in 
hadis Anas r.a. berpredikat dhaif sekali, maka hadisnya lebih layak untuk 
diwaspadai. Hadis semisal diketengahkan pula oleh Al-Hafizh melalui jalur 
Imam Almiad dan Imam Thabrani di dalam Bab "Doa". Selanjutnya Al-Ha
fizh mengatakan hadis ini hasan.. Kemudian ia menyebut suatu jalur periwa
yatan bagi- nal hadis ini, sesudah mengetengahkannya· ia mengatakan bah
wa jalur ini sebagian di antaranya memperkuat sebagian yang lain hingga 
dengan adanya hal ini terhindarlah dari penilaian sebagai hadis dhaif. Ia 
mengatakan pula, aesungguhnya hadis ini dinilai sahih oleh lbnu Hibban 
dan Imam Hakim, mengingat eara keduanya tidak membeda,kan antara ha
dis sahih dan hadis hoaan.. 
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Bila lelaki itu berzikir mengingat Allah Swt. kemudian tidur, 
maka semalam suntuk malaikat akan menjaganya. 9> 

Kami meriwayatkan pula di dalam k.itab Ibnu Sinni melalui Ab
dullah ibnu Amr ibnul Ash r.a., dari Rasulullah Saw., bahwa be
liau Saw. apabila telah berbaring di atas peraduannya mengucap- , 
kan doa berikut: 

,,,,,,.J ,, ...... J / l., .... . . "· . ,~ ,, ,...., ,, ,:- ,,, ,., ...... s I ,, I ~ ~ UI 
• ~~ ·· ~IS~ '- .. ,,,~c).=) ~U ,,,,, ,,,,~ > • r ,,, ,,,,, ;,, 

Ya Allah, dengan menyebut asma-Mu -wahai Rabbku- aku 
meletakkan lambungku. Ampunilah daku atas dosa-dosaku. > 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Ibnu Sinni melalui Abu 
Umamah r.a. yang menceritakan: 

). . ,: / ' ,,, 
"-1;,(o 'ti ....... , ~-, 'f"~"' "'r?,....,......, a:'.wl~~ 1t1 -!. ,, , 
,.. ,{/';,&;,,,<S~ (J ~"'~ ~.... •• . ~' ,,~ .. , 

,, ·"· • " "" /. ' .I ,, 1::"""';t .,,:;-.1,.,,.,,, ,,,,. :'!, ~ ........ ,....,:,....,.....,,,,,,.,,...... (.; \? ,v 
4, , a'e1 ., i.l ' 4l.::::'.)--\J ~ l~ .• ~,u) I. ~.JG , \' ~U::, • ~ ... v.- .,,, ... ~ ·(,,/'" _r- 'J '1,/'; 

J ..... ' ..9,.... ~ ~ 
C::1::UI ":"? ,~I{(--:-'?~ i~ ..... ~-- ~\J~ , 1 "1t1 ':' ~t:: 
.. ~~ J.':""' ~ <..r.' _j (?' .. ~ ~ 
. ,, ,,, . ~~J~t~cl-q~~~~~ 
Aku pernah mendengar Nabi Saw. bersabda, "Barang siapa 
yang beris#rahat di tempat peraduannya dalam keadaan suci, 
lalu ia berzikir kepada Allah hingga kantuk melandanya ( ter
tidur\ maka tidak sekali-kali ia terbangun di suatu saat di 
malam hari, lalu ia meminta kepada Allah Swt. di saat itu 
suatu kebaikan dari ,kebaikan perkara duniawi dan perkara 
ukhrawi melainkan Allah akan memberikan hal itu kepada
nya.,, 

9) Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Nasai dengan lafaz yang ada 
padanya, juga diketengahkan oleh Imam Hakim di dalam kitab A/,-Mus

. tadrak; juga oleh Ibnu Hibban dan Abu Ya'la, dan di dalamnya terdapat 
Mu'an'an Abuz Zubair Al-Makki.-Al-HafizhdI dalam Takhrijul Adzkar me-

. ngatakan, "Aku heran terhadap Syekh .(Imam Nawawi), mengapa ia hanya 
merujuk kepada lbnu Sinni, padahal hadis ini terkenal dalam kitab-kitab 
yang tennasyhur.• 
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Kami meriwayatkan pula di dalamnya sebuah hadis melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa .ltasulullah Saw. apabila 
beristirahat di tempat peraduannya mengucapkan doa berikut: 

Ya Allah, senangkanlah daku dengan pendengaran dan pan
danganku, jadikanlah keduanya mewarisi dariku, dan tolong
lah daku atas musuhku serta perlihatkanlah kepadaku pem
balasanku terhadap musuhku. Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari utang yang bertumpuk dan dari 
kelaparan, karena sesungguhnya kelaparan itu merupakan se
buruk-buruk teman tidur. 

Para ulama mengatakan bahwa makna, "Jadikanlah keduanya 
yang mewarisi dariku," ialah tetapkanlah keduanya dalam keada
an sehat dan utuh hingga aku meninggal dunia. Menurut suatu 
pendapat, makna yang dimaksud ialah memohon agar keduanya 
ditetapkan dalam keadaan kuat di saat usia tua dan melemahnya 
semua indera, yaitu jadikanlah keduanya mewarisi kekuatan se
mua anggota tubuh dan keduanya masih tetap utuh setelah mele
mahnya semua anggota tubuh. Menurut pendapat lain, yang di
maksud dengan pendengaran ialah kesadaran dan memahami se
mua yang didengar, kemudian tergerak untuk mengamalkannya. 
Makna yang dimaksud dengan penglihatan ialah mengambil ba
han pertimbangan dari sesuatu yang dilihatnya. Menurut riwayat 
yang lain disebutkan waj'alhul waritsa minni dalam bentuk 
mufrad. 

Di dalam kitab lbnu Sinni, kami meriwayatkan pula melalui 
Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 
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Sejak ia hidup bersama Rasulullah Saw. hingga beliau wafat, 
ia belum pernah melihat Rasulullah Saw. tidur sebelum ber
ta'awwudz dari sifat pengecut, malas, bosan, kikir, usia tua 
yang buruk, pemandangan yang buruk dalam keluarga dan 
harta benda, siksa kubur, dan dari setan serta godaannya. lO) 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Ibnu Sinnill) melalui Si
ti Aisyah r.a., bahwa bilamana hendak tidur ia mengucapkan doa 
berikut: 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu mimpi 
yang saleh (baik) lagi benar tidak dusta,- serta bermanfaat ti
dak berbahaya. 

Siti Aisyah r.a. apabila setelah mengucapkan doa tersebut, me
reka mengetahui bahwa ia tidak lagi berbicara: sepatah kata pun 
(langsung tidur) hingga pagi hari atau bangun di malam hari. 

10) Sanad hadis ini dhaif, tetapi bagiannya mempunyai syawahid. Al-Hafizh me
ngatakan, hadis ini diketengahkan dalam bentuk terpisah. Bagian pertama 
melalui hadis Anas r.a. Mengenai ta'awwudz dari pandangan yang buruk da
lam keluarga dan harta benda, akan diterangkan dalam "Etika Musafir". Ta
'awwudz terhadap siksa kubur disebutkan dalam "Zikir Tasyahhud" melalui 
berbagai jalur. Ta'awwudz terhadap kejahatan setan dan godaannya disebut
kan di dalam hadis Abdullah iltnu Amr r.a. pada Imam Ahmad dan lain-lain
nya. 

11) Riwayat ini berpredikat mauquf, tetapi sanadnya sahih. 
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Imam Al-Hafizh Abu Bak.ar ibnu Abu Daud meriwayatkan 
melalui sahabat Ali k.w. berikut sanadnya, bahwa sahabat Ali 
k. w. pernah mengatak.an: 

,....,/. \ ,,,,,,, ,, ,,,, ,,,, ,,,, ) Y. ,, ~/; ,,,.,,,,, ) ,, J / 
.S~"-.::,~~,t/~ J\ ,\'-'Q~ts~h.:j ~_), < .. ,°t '::::,\:; 

,,,,, ~ ~... u-:--' ' ... ,,,,, ,,,,, 
.. ""f<\i .. """) ~A.,,-. ,~~\ -~r.r-:-- 9J~i.T"fl~ 

Aku belum pernah melihat seseorang' yang berakal tidur sebe
lum membaca. tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. 

Sanad riwayat ini sahih dengan syarat Imam Bukhari dan Imam 
Muslim.12) 

Imam Ibnu Abu Daud meriwayatkan pula melalui sahabat Ali 
k.w. yang mengatak.an: 

~ ~,i\f .. '-',,,,~,,,,J\t r,,~~r~ 'C~:;J . .a:,;1~\(,~ <;r:i.?"3 .. ~~, .. ' ,,,, ~ u- ,,,, .. "_) 
Akf.t belum pernah melihat seseorang yanR berakal masuk Is
lam tidur sebelum membaca ayat kursi. 13r 

Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, dahulu para tabi'in mengajar
kan kepada mereka bila mereka hendak pergi ke tempat peradu~ 
annya agar membaca surat Mu'awwidzatain (surat Al-Falaq dan 
An-Naas). · 

Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka menganggap su
nat membaca surat tersebut di setiap malam sebanyak. tiga kali. 
Surat-surat yang dimak.sud ialah surat Al-Ikhlash dan surat Mu
'awwidzatain. Sanad atsar ini sahih dengan syarat Imam Mus
lim.14) 

12) Al-Hafizh di dalam Takhrijul Adzkar mengatakan bahwa atsar ini dikete
ngahkan oleh Abu Bakar Abdullah.ibnu Abu Daud di dalam kitab Syari'atul 
Qari melalui _dua jalur pertama merupakan jalur sahih menurut pendapat 
syekh. 

13) Sanad Atsar ini berpredikat hasa.n. 

14) Al-Hafizh di dalam kitab Takhrijul Adz'/ear telah mengatakan bahwa atsar 
ini diriwayatkan melalui Ibrahim An-Nakha'i, diketengahkan oleh Imam Abu 
Daud melalui dua sanad yang kedua-duanya berpredikat sahih. 
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Hadis dan atsar dalam bah ini cukup banyak, dan sudah cu
kup bagi orang yang mendapat taufik untuk mengamalkannya. 
Sesungguhnya kami tidak menyebutkan lebih dari itu, tiada lain 
karena khawatir akan membosankan para penuntut ilmu. Hal pa
ling utama hendaklah mengamalkan semua yang telah disebut 
dalam bah ini; jika tidak mampu, hendaklah mengerjakan seba
gian darinya yang paling penting sesuai dengan kemampuan. 

Makruh tidur tanpa zlkir kepada Allah Swt. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Imam Abu Daud de
ngan sari.ad yang jayyid melalui'sahabat Abu Hurairah r.a. yang 
ia terima dari Rasulullah Saw., bahwa beliau pernah bersabda: 

\ \ a ,., ,,-A / ,,,, ,,,,,,, ,, ..... ~ ,., ,f, /~ /<ii ' / • ,, ~ f 17 ..... ,,,,, ,,,;,::;__ ,.,,,, 

~,~9c.~D~'3UUd..llj.5:::,~~~~r 
. ~ :;-~~ '(\~,~I ~~.X ~( { ~. ~~ ~ ?" t' .:1~j , o .. J 

,,,, ... (.::i _.r-- .. 1/R ~,.,.,,, ~, 

~ • E ,,, -~ \1:, .uJ I ( }' 4-?1&-v!, ,.,, ~;_,_.. 

Barang siapa duduk di suatu tempat duduk (majelis) tanpa 
berzikir kepada Aflah Swt., maka kelak tempat duduk itu 
akan menjadi pertanyaan atas dirinya di sisi Aflah. Barang 
siapa tidur di suatu tempat tidur tanpa berzikir kepada Allah 
Swt., maka kelak hal itu akan menjadi pertanyaan atas diri
nya di sisi Aflah Swt. 

Attirah maknanya "kekurangan", menurut pendapat lain "beban 
(pertanyaan)". 

Syaikhain (Imam Bukhari dan Imam Muslim) mengetengahkan seluruh 
perawinya. Amatlah mengherankan mengapa Syekh (Imam Nawawi) hanya 
membatasi dengan keputusan syarat Imam Muslim, padahal kenyataannya 
Imam Bukhari pun terlibat pula dalam mengetengahkannyil. 
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Doa blla terbangun di malam harl dan hendak tldur kern
ball 

Orang yang terbangun di malam hari itu ada dua macam: Perta
ma, tidak tidur lagi sesudahnya; mengenai zikir-zikimya telah ka
mi sebutkan dalam permulaan kitab ini. Kedua, melanjutkan ti
dumya. Bagi orang yang hendak melakukan demikian disunatkan 
berzikir kepada Allah Swt. liingga tertidur kembali. Mengenai zi
kimya cukup banyak, antara lain ialah yang disebut dalam ke
lompok pertama. 

Dalil yang lain di antaranya seperti yang kami riwayatkan di 
dalam kitab Shahih Bukhari, melalui Ubadah ibnush Shamit r.a., 
dari Nabi Saw. yang pemah beri;abda: 

o, ,,,._ ' : ' ..,, 1 /4 "''\.:, ,,,,,. ~ ,s'I f ~ '1 {i::,:{u \ ';/\ U \ ~ \ LJ ~ I ,; It\ ~ j .. ~ 
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Barang siapa terbangun di malam hari, lalu mengucapkan 
doa berikut, "Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada se
kutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya se
gala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Segala pu
ji bagi Allah, Mahasuci Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, 
Allah Mahabesar, tiadq daya dan tiada kekuatan kecuali de
ngan pertolongan Allah," kemudian ia mengucapkan, "Ya 
Allah, ampunilah daku," atau doa lainnya, niscaya ia diperke
nankan. Jika ia berwudu (lalu salat) niscaya salatnya diteri
ma. 

Demikian yang kami dikte melalui pendengaran kami secara se
lektif dan melalui catatan yang tertera di dalam nuskhah terper
caya dari kitab Shahih Bukhari. Lafaz Laa ilaaha Rlallaah sebe
lum lafaz Allaahu Akbar telah digugurkan dalam kebanyakan 
nuskhah (manuskrip). Al-Humaidi tidak menyebutkannya di da-
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lam kitab A/,-Jam'u Bainash Shahihain. Tetapi lafaz ini ditetap
kan dalam riwayat Imam Tunnudzi dan lain-lainnya, sedangkan 
dalam riwayat Imam Abu Daud digugurkan. 

Lafaz ighfirli au da'a merupakan syak (lagu) dari pihak Al
W alid ibnu Muslim, salah seorang perawinya; dia adalah salah se
orang syek.h (guru) Imam Bukhari, Abu Daud, Tunnudzi, dan 
lain-lainnya dalam hadis ini. 

Ta'arra dengan ra yang di-tasydid-kan artinya "terbangun". 

Kami meriw~yatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan 
sanad yang tidak dinilai dhaif olehnya melalui Siti Aisyah r.a. 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. apabila terbangun da
.ri tidur pada sebagian malam hari mengucapkan doa berikut: 

Tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau. Ya 
A/,lah, aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku, dan 
aku memohon kepada-Mu rahmat-Mu. Ya A/,lah, berilah tam
bahan ilmu kepadaku, dan janganlah Engkau goyahkan hati
ku sesudah Engkau memberiku hidayah, dan anugerahilah 
daku dari si6i-Mu rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pem-
beri.15> · · 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. apabila 
terbangun di malam hari · mengucapkan doa berikut: 

(/.~ · "~i"' ~~~Sf,~,, -'l{ati~(~i~1~1J1~ ~~.) .'..9~. '-:'.J ,J ,,~ ,, ,, , \ 1;\'1 .-! : ..... f', r.,,,.,,, :-,,,, 
• .J v~ -. '. ~: ,... 

15) Di dalam sanadnya terdapat Abdullah ibnul Walid ibnu Qais At-Tajibi, dia 
orangnya dhai/ menurut Al-Hafizh di dalam kitab Taqrib. Tetapi hadis ini 
lllempunyai gyawah.id yang sernakna memperkuat kedudukannya. 
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Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa lagi Mahame-. 
nang. Dia Rabb langit dan bumi serta semua yang ada di an
tara keduanya, Mahaperkasa lagi Maha Pengampun. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni dengan sanad 
yang dhaif melalui sahabat Abu Hurairah r.a., bahwa ia pemah 
mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 

,,. ,, ,., /, ·-: 0' ,,,, .. ,,,,,,,,,, ,,.,,,J.)J.,, ,,,, ' .; ".(~,J I .i:'J\ ·t\ ~,. -:.,.,--:.·t\\ .., .. ,.\ 
"-"' :. I ·P~ (::I. c..r:---' ~"l,,.IJ .JJ J ~ .- U',,,, ., .,,,,,, • ,,,,, • tr ,,,, 

-,,, _,,, .,.,..,.,,,..(.Jr..-,,J,.,.,r':"" "\"" 
-~~ O~.J-' o~~ 

Apabila Allah Swt. mengembalikan kepada seorang hamba 
yang muslim rohnya di malam hari, lalu ia bertasbih kepada
Nya, meminta ampun kepada-Nya dan berdoa kepada-Nya, 
niscaya Dia menerimanya . 

. Kami meriwayaf.kan di de.lam kitab Imam Turmudzi, Ibnu Majah 
dan Ibnu Sinni dengan sanad yang jayyid melalui sahabat Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 

f ~ ,! :-,y":: . ""\ --~ ~ 1 ,,~I~ Pe_ U,. .. ~~~ j ~ "rlj~\ 
. ,aO, ·~ ~ J If"~ (.T,,.,. ,.~ . ,. I .. ,,,, .. ,,,, I , ,,. /. J,,.,,,,.,.,, ,,,, ".-.:'r,:,. ,,,,,. ..- \A:. \,,,\ .. .,.,, _... 
. ~ ~ t; 6 _j-U JI d..:J \! I ~\,I/ j ~ ,>'\J OJ 0 d Q ~ I 4J '-;... .. .... \., ... ?V ,,, ,,,,,.,. ... .. ,,,, _.I:,, ~,,,,, ."_ .. ~ "-=---~~u,Si.-~.\.,. , .. -:. ... ,( ...... ~f.;;'.~,,-:-,-r 
'-.!-,0 ~ '~ <, I.,. I t?J . • . ~ c.·'? I .J .. ~ 
(/ ~£,ir_,,,::-,,,,.,.':'\,, r,;.;:_.,,r .. ?~ .. -::1:?._.4' :'1 f !,,,, w 19~.l.>_Ju~ , :)~~ . u,.. l '-' 

~ . ~c::~,~;~~ ~h;g 
Apabila seseorang di antara kalian bangun dari peraduannya 
di malam hari, kemudian ia kembali _ke peraduannya, hen
daklah ia mengibasi peraduannya dengan bagian sisi kainnya 
sebanyak tiga kali. Karena sesungguhnya ia tidak mengetahui 
apa yang ia tinggqlkan padanya. Apabila ia berbaring, hen
daklah mengucapkan doa berikut: "Dengan menyebut asma
Mu, ya Allah, aku letakkan lambungku, · dan dengan menyebut 
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asma-Mu aku mengangkatnya. Jika Engkau memegang jiwa: 
ku, rahmatilah ia; dan jika Engkau mengembalikannya, peli
haralah ia sebagaimana Engkau memelihara hamba-hamba
Mu yang saleh.,, 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ahli bahasa 
mengatak.an, shanafatul izaar artinya bagian sisi kain yang tidak 
ada pinggirannya. Menurut pendapat lain adalah sisi kain sarung 
bagian mana saja. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwaththa Imam Ma
lik dalam Bab "Doa", bagian terakhir dari Kitabush Shalat, me
lalui Imam Malik, bahwa telah sampai suatu riwayat kepadanya 
yang bersumber dari Abu Dardar.a. Abu Dardar.a. bangun di 
tengah malam, lalu mengucapkan doa berikut: 

g,,~:~,,, ,::~(,,,J"-!:'~E\d(f J.~\. -.'.p\~ · r.#~~~ r~ ,., ) ~ c.) •• ... 

Semua mata tertidur dan serriua bintang tenggelam, sedang
kan Enl!kau Mahahidup lagi terus-menerus mengurus makh
luk-Mu-:16> 

Aku katak.an, makna Ghaarat ialah terbenam. 

16) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Al-Hafizh telah 
mengatakan, "Aku masih belum menemukan ke-maushul-annya, dan hadis 
ini tidak disandarkan pula oleh lbnu Abdul Bar, padahal ia selalu meneliti 
semua sanad. Tetapi aku menemukan suatu sandaran (musnad) dari jalur 
lain, kemudian aku ketengahkan melalui sahabat Anas r.a. yang mencerita
kan bahwa Rasulullah Saw. bangkit di j;engah malam, lalu mengucapkan doa 
berikut: 

:!r!f "_f J.c.. --(-'~-'!iif~~i-::~,,-' ~,~\!--~ t,!,i~\S ·C:'.Jc.J":' ,,I.$..)~ .Ii .. 4F ~ j(' • .- 'J :., 0 .. .-
. ,! .. ,,,,,,, .,., .. \. ~-=-••--=--'~ .. \1'. /\'( 'J .--,~-- \,,, ... \,,., 1"'1~!'.-.~·--~~J,t:----... ~°"r-'~~~ .)~ Y'~ ~ :i ·~.1__, 

,,, "1~11 •_Jj 

Semua mata tertidur, dan semua bintang tenggelam, sedangkan Engkau Ma
hahidup abadi lagi terus-menerus mengurus makhluk-Mu, tiada yang dapat 
"disembunyikan olelt gelapnya malarn dari kekuasaan-Mu, tidak pula langi.t 
yang mempunyai garis-garis edar, serta tidak pula bumi yang mempunyai 
hamparan. Engkau mengetahui pandangan mata. yang khianat dan semua 
apa yang disembunyikan di dalam hati. · 
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Aku mengadu kepada Rasulullah Saw. karena aku tidak do
pat tidur, maka beliau bersabda, "Katakanlah, 'Ya Allah, bin
tang-bintang tenggelam dan semua mata tertidur lelap, se
da'ngkan Engkau Mahahidup abadi lagi terus-menerus meng
urus makhluk,Mu, Engkau tidak pernah terkena kantuk dan 
tidok pula tidur. Wahai Yang Mahahidup abadi lagi terus
menerus mengurus makhluk, tenangkanlah malamku dan ti
durkanlah mataku.' Aku pun mengucapkan doa tersebut, ter
nyata Allah Swt. melenyapkan kegelisahanku." 

Kami meriwayatkan melalui Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban 
yang menceritakan: 

"f,cfu'J~ t1t~f ~~,,~ 1 "'· "'L}~f\-:'"2LC~, c,;;,. ,, 4 ~ J • ..:u ~ J ,, .,. ., !J' c.Y. ,,,, i,) 
,,,, ,, / / / ~ .... Cl ,. ,, :;, ,,, •' ,,. __,, 

~US,; 4-o \;.; ~ J "' --::-.... ~ I ~ _,,,, \.g l ~ '.':'.'"' d. ~ ~ ., ~ ..---: f I ,,, ,,;,,,.... ,, ~u ~ r-~,,... ~ 
,, ,,, ,,, ,, ,, r / ,, ,, ,, /,,,, " \ -:t:,:"' r '... 

- .. J\~b. •.e,_, 0.)~~~..,4 ;,",ac..·.P~~~\.w\ 
,,_,,, ..J .-- c..T" ,,,, ,,,,,, • .,,,,-1, ,,~ I '-"'""" 7 ,,,,, 

• "),J ,,,, ,, .... , ,, . 7 f \ ;~J 
·t.>~i)'...9~ .. I .,,, .. ..,.... .. .,,,,,, ... 

Al-Hafizh mengatakan, hadis ini hasan, seandainya tiada ke-mubham-an 
(kemisterian) yang terkandung di dalam sanadnya, niscaya sanad hadis ini 
hasan. Menurut dugaanku, secara kuat ke-mubham-an ini bersumber dari 
Muhammad ibnu Humaid Ar Razi. Karena dirinya masih dipertanyakan, 
maka namanya dimisterikan, mengingat ke-dhaif-annya. N amun, hadis ini 
1J1empunyai syahid dalam bah berikutnya. 
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Bahwa Khalid ibnul-Walid r.a. terkena penyakit tidak dapat 
tidur, lalu ia mengadukan hal tersebut kepada Nabi Saw., 
maka beliau Saw. memerintahkannya agar ber-ta'awwudz ke
tika hendak tidur dengan membaca kalimat-kalimat Allah 
yang sempur:na agar dilindungi dari kemurkaan-Nya dan 
dari kejahatan · hamba-hamba-Nya serta dari godaan setan 
dan dari kedatangan mereka kepada dirinya. 

Hadis ini mursal. Muhammad ibnu Yahya adalah seorang tabi'in. 
Ahli bahasa mengatakan bahwa al-ariq ialah "tidak dapat tidur". 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Imam Turmudzi dengan 
sanad yang dhaif, dinilai dhaif oleh Imam Turmudzi, melalui 
Buraidah r.a. yang menceritakan seperti berikut: 

~ ,,, \ . "'J ~, "'~-:. 
/~~~~~,; ~~1J1~~\:"·~ ~~1;.~\i:...~ 
~,,, ~ ~ ,,, ,. ~ ,,, ,,,. /. 1i 

../41~-=: .. "'<fi; 1 .,-1~,J\j\~ ,2u1J ,,_,,,~ ~J\~~----:: 4~ L~_) Ji ~J-,::JJ ~ ,- ...-. ~_) .. \ ~ r-:-
!~}\\ i \~~ (4 '~\~-::::~I~\ : ~ ~d_"l~~~~I ,~ r...r- ,,,,,, (,J";, i.:J; .. J _; , .. --: ...., .. ;, 

~~--,I~ ,,, ,, "'-..-11" ,,,.., ...... ,,, I ., ~ut, I/,,, i 1.J I ,.,. \l ,, \ _-:; t I --: ,.,, 
4 VI.J~_J ~ ~_)__9 4 .. \..0-' ,,-. 9~ ~_) 
/ .,,, :>:; ~(/ ") -,/4,,,.,,, "'"~(:'.,i / _..,, 
~c \ .. \; "':. :J \~1,o. ~ •:.C... ,.,_ .... ~\~a· . '" k::'.,_)a 
~ -""t.r""'J . (,:j~ J ,,,,, •• .,,,, ... • 'J 

,, -,,, / ,,, /,I / ~,.. ,, ,, -6 ;,, ,; _, 

1 ,,, ~r ~ ..... ,,,.. 7 "" ,,_,? 3.~ ~1 ~ _;,-,. • --- '?, ~· ~JS::, 
? '~~'-'~--- (SW.·~"'~ .. ,,,~ ..... 

,,,,,.-,;, ~,~ ..1,- ,,,,., J.,-:---:',1<~"' 1"'°-\'1. ,~--- ,..-,pr,,. ~ \ xJ, ~ J ~ , ~ w u,,, Jt-9 4 ~ _; \..:.IJ er.._, , .J \q-

Khalid ibnul Walid mengadu kepada Nabi Saw. Ia mengata
kan, "Wahai Rasulullah, aku tidak dapat tidur karena geli
sah." Nabi Saw. bersabda, "Apabila engkau beristirahat di 
peraduanmu, ucapkanlah, 'Ya Allah, Rabb tujuh langit dan 
semua yang dinaunginya, Rabb bumi dan semua yang di
muatnya, Rabb setan dan semua yang disesatkannya, jadilah 
Engkau pelindungku dari kejahatan semua makhluk-Mu, hen
daklah tiada seorang pun di antara mereka yang berani ber
buat sembrono terhadap diriku dan tiada pula yang berani 
berbuat aniaya terhadapku. Kuatlah perlindungan-Mu dan 
agunglah pujian-Mu, tiada Tuhan selain Engkau dan tiada 
Tuhan kecuali Engkau'." 
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Doa apablla seseorang merasa takut dalam tldur 
Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam Tur- · 
mudzi, Ibnu Sinni, dan lain-lain melalui · Amr ibnu Syu'aib, dari 
ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw. pernah meng
ajarkan kepada mereka kalimat-kalimat (doa-doa) yang diucapkan 
bila mera.sa takut dalam tidur, yaitu: 

Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempuma 
dari murka-Nya dan dari kejahatan hamba-hamba-Nya, serta 
dari godaan setan dan dari kedatangan mereka kepadaku. 

Penulis mengatakan bahwa Abdullah ibnu Amr mengajarkan doa 
ini kepada anak-anaknya yang telah tamyiz, dan yang belum 
tamyiz dengan cara menuliskannya kemudian mengalungkannya 

. pada leher mereka.17> Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis 
ini berpredikat hasan.18> 

Di dalam riwayat Ibnu Sinni disebutkan seperti berikut: 

,,,, / ' ,.. ,. L-! ,..'; .... ~~~~d.ul~-:;,~\JI -~~~ ,,. -t~ ~ r--::: .... , .. ,. ,,,,,,. ,,,u-;-: 
, ~, <= "-1,t\. ~/ ,,,,,, ,.. c:~iu ~ ,Ul 12.a,.,,, .... j~ , v~ 
~ .... ~~ J.,.. ~,,,.. .... ~..J ., ., 

..... ,., ,. ,....,..... ,., ......... .,,:f ~ c,vY."J,,,\ ,:,J :' ,;, !. ,,,_ 

"'.,& '...A..., cl I 4e,.. • Ja 0t::J \.,ll\' ~ ~ .) ~ \ \ ";.~ ~ \ g _,,, - ~~ ,,,,, ._, '· f..T""',,,, r .,, ,,,, :-- ~ ,,,,,, V/ 

17) Ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in serta ulama sesudah mereka berse
lisih pendapat mengenai mengalungkan jmiat dari Al-Qur'an dan asma-asma 
Allah. Segolongan dari mereka. memperbolehkannya, sedangkan segolongan 
lain melarangnya. Tetapi yang lebih afdal ialah menggunakan ruqyak de
ngan Mu'awwidzaat dan lain-lainnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Saw. 
dalam hadis-hadis yang cukup baµiyak. 

18) , Menurut n.uskhah Turmwki yang telah dicetak disebut ~an gharib. 
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Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu ia mengadu 
bahwa dirinya selalu merasa takut dalam ti<J,urnya, maka Ra
sulullah Saw. bersabda, "Apabila Engkau beristirahat di pe
raduanmu, ucapkanlah, ½ku berlindung kepada kalimat-kali
mat Allah yang sempuma dari kemurkaan-Nya, dari kejahat
an hamba-hamba-Nya, dari gangguan setan dan dari keda
tangan mereka kepadaku'/' Lalu lelaki itu mengucapkannya, 
maka lenyaplah rasa takut itu darinya. · 
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DOA APABILA BERMIMPI 

Doa blla bermlmpi yang dlsukal atau yang dlbencl 

Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang menceritakan bahwa ia pemah 
mendengar Nabi Saw. bersabda: 

' ,,, ,,. _J ., ,., t"-'t ,,.,,. ,,. ,, 
,/~'if 't,~ ., 1-=- "'r~~-~ r,:;;;_;;; ~, .. ) ~\ \"\j\ 
~~~UL,) djj iJ,t ~ ,,,. I.~ .. -'.J '5' I_) --,,. ·· ,,. ,, .r;,i~~r~,,f;:iJ\1,ih, 

:,. ,,, ---'~ 
Apabila seseorang di antara kalian melihat mimpi yang disu
kainya, sesungguhnya hal itu hanyalah dari Allah Swt. Hen
daklah ia memuji kepada Allah Swt. atas hal itu dan hendak
lah ia membicarakannya. 

Di dalam riwayat lain disebutk.an seperti berikut: 

Maka janganlah ia membicarakannya kecuali kepada orang 
yang disukainya. Apabila ia melihat (bermimpi) selain dari 
itu, berupa hal yang tidak disukai, sesungguhnya hal itu ha
nyalah dari setari. Untuk {tu, hendaklah ia · meminta perlin
dungan dari kejahatan mimpi buruknya, dan janganlah se
kali-kali ia menceritakannya kepada seorang pun; sesungguh
nya mimpi buruk itu tidak akan membahayakannya. 
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Kami meriwayatkan di dalam k.itab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Qatadah r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda: 

~,,~G ,:U~-1(;,;li\ja, :~~~;-~,1a1,~jjj1 
i'---: ,' 601>..,,,,J.,-,,,~(~,; ~i ,.,,,,,, ,,,,,.,/4,i ,' 
Oj ( ,-:-,:--1 ~~ ~ :.; ;~ Q~ ,: .. ":. c., S ~ , ~\ ¼_., ·~; \ ';?' 
h~ o1 .~~-Q (1~~ ,~\ t::1-J, 5-e ;j_::;'~~j J5.Y6 
Mimpi yang saleh -menurut riwayat yang lain- mimpi yang 
baik berasal dari Allah, sedangkan al-hulm (mimpi buruk) 
berasal dari setan. Barang siapa yang bermimpi melihat se
suatu yang tidak disukainya, hendaklah ia meniup ke arah ki
rinya sebanyak tiga kali dan ber-ta'awwudz (meminta perlin
dungan kepada Allah) dari setan, maka mimpi buruk itu ti
dak akan membahayakannya. 

Menurut riwayat lain disebutkan falyabshuq (meludah) sebagai 
ganti dari falyanfuts (meniup). Tetapi menurut makna lahiriah, 
makna yang dimaksud ialah tiupan yang lembut tanpa dibarengi 
dengan air ludah. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
sahabat Jabir r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~ .)Xf" l~ -:"' :d~~,,,,lifi~ ,,,,r::-~: :!t1J7:~ ,,,,,1S1 ,.., J..), .. ~(.j r. .. ~ ~V , G '.J .. 
-,,,_ ,, ., ,, ~ ,., ,., .... ,, ,, 

'5 .:J1~ ~J~J _; , \3 ~ "o.;~ ~.h St Ul ~ J. ;-,7,"'Jj 
.,,,,, ,,,;,,, . ... , "' ,,,,, ;.., ,,,,, " 

. cl~:r&,-=-~ ,.. .. LJ 

Apabila seseorang di antara kalian melihat mimpi yang tidak 
disukainya, hendaklah ia meludah ke arah kirinya sebanyak 
tiga kali dan meminta perlindungan kepada Allah dari setan 
sebanyak tiga kali, dan hendaklah ia berpindah dari lam
bungnya yang semula. 

Imam Turmudzi meriwayatkan sebuah hadis secara marfu' 
melalui hadis Abu Hurairah r.a. yang menceritakan: 
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Apabila seseorang di antara kalian melihat miinpi yang tidak 
disukainya, janganlah ia menceritakann1a kepada · seorang 
pun, dan hendaklah ia bangun, lalu salat. > 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni yang menyebut
kan seperti berikut: 

,, ) ,,. t[ ~,,, ( ~'J1,~;iX(i~:%:",,,,~:.J") )//.\ ""\"\~\ : ,cu• ~.J\J .. IJ...i)t°C:,..l>,.'51_).J ,..., r:$ .. .... . ,,, 

'( ;. ,,, ,,. ,,., ,, ,,,. ,: ) . ' ,,., 
....-"!l9 ~'il~(i:i .-;, · \ k~ ,tJIJ~ ~Pct, .i "'\jl i "' .. ~\\ ,,, p ,., ;: '.J 9 .. ' ~ /J,,, ;, ~ ;-..';' ~ 

(~ ,..,.,-; )";f.;~ ;.;-..-1 
.. - ~ ,.L.:J iJ •• J .. 

Apabila seseorang di antara kalian melihat mimpi yang tidak 
disukainya, hendaklah ia meludah sebanyak tiga kali, kemu
dian ia mengucapkan, "Ya Aflah, sesungguhnya aku berlin
dung kepada-Mu dari perbuatan setan dan mimpi-mimpi 
yang buruk," niscaya mimpi buruk itu tidak akan menim
pakan sesuatu pun kepadanya. 

Doa apablla menerlma kabar mlmpl seseorang 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni bahwa ada se
orang lelaki berkata kepada Nabi Saw., "Alm telah melihat dalam 
mimpiku." Maka beliau bersabda: 

! ,~,~ ,,_,,.,., -:: ,,,,., ,,., ,~,,_,,,,, 
·O~~.J ~~~~ 

Kebaikanlah yang engkau lihat, dan kebaikanlah yang akan 
terjadi. 

Di dalam riwayat lain disebutkan: 

1) Hadis ini merupakan bagian dari hadis yang panjang, diriwayatkan oleh 
lml.llll Bukhari dan Imam Muslim. 
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Kebaikanlah yang akan engkau jumpai, dan kejahatanlah 
yang akan engkau hindari, serta keburukanlah yang akan me
nimpa musuh-musuh kita, dan segala puji bagi Allah Rabb 
semesta alam. 2> 

2) Sanad hadis ini dhaif. 
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DOA-DOA DI MALAM HARi 

AnJuran berdoa dan berlstlghfar pada pertengahan malam 
kedua darl setlap malam 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda: 

,-: o_JJ J / ,; .,,,,,,. y a "' 
1 " I t1, -;.,,tr<=,,,,,-:'" ~ 3J1 .,.~ I ,,,f \ ';\ "f t L ~,,, J · · ,,, 
~ ,, <fr!.~ .. ,, (:;,, ~v-- _I_) ~ 
~~\i !it,~~ 7,; ~~ • //~ ~ 7~ d ".J Js •~; t -!)"--!.,;( _1. ~i .. / ~ .. y • ••;,, )-"; H '-T, ~ ~ 

J.,,,-. :' 1(, ;J. ?,:: ,,,,., ,.,,,, 
• aJ a....c,1.9 ~~ I I J ~ v;;,- -;,, ,,, .. 

Rabb kami (rahmat-Nya) turun ke langit dunia pada tiap ma
lam, yaitu ketika masih tersisa dari malam hari sepertiga ter
akhirnya, lalu berfirman, "Barang siapa yang berdoa kepada
Ku, maka Aku memperkenankan baginya; barang siapa yang 
meminta kepada-Ku, maka Aku memberinya; barang siapa 
yang meminta ampun kepada-Ku, maka Aku mengam
puninya." 

Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan seperti berikut: 
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Allah Swt. turun ke langit dunia setiap malam, yaitu ketika 
berlalu sepertiga pertama dari malam hari, lalu berfirman, 
"Aku adalah Raja, Aku adalah Raja;· barang siapa yang ber
doa kepada-Ku, Aku memperkenankan baginya; barang siapa 
yang meminta kepadaku, Aku memberinya; barang siapa yang 
meminta ampun kepada-Ku, Aku mengampuninya,,, demikian
lah terus-menerus hingga /ajar terang. 

Di dalam riwayat lain disebutkan seperti berikut: 

.JI f { f,, I \ ,, ft I )t:7 ~ -:--,... \j'\ 
• "1.,.;;1.-U ~ u-::-v ~ ~ .. 

; 

Apabila telah berlalu separo dari malam hari atau dua perti
ganya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Turmudzi melalui Amr ibnu Absah r.a., bahwa ia pernah mende
ngar Nabi Saw. bersabda: 

· ,;- · ~(, dft1J ,,,... -~ .i:~, ::',,o~~t, -!"~~-~.ti! 
_, i, ' >- ~ ~ ~ '-=7 "' • i.T"' • V u ~ . v ,,,. .. _;,,, .. ,,,... ~,,., ,, ~ .. .. ,..~11-:11-i. ,,, .... -::,,,. \1.J.~ i~"~ ,,,.,,,.,,,,,.,, ,,,.... .. L;' ....... , u, "' ~ ~~\..:Lj c\.U 5---- -"':! ~ LJ .. i> ", .. ,, -: +-Y .. ,...-,, . -~ 
Saat yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya ialah 
pada pertengahan terakhir malam hari. Apabila engkau 
mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah Swt. di 
saat itu, maka lakukanlah. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan, sahih. 

Doa pada semua waktu di malam harl dengan harapan 
dapat menJumpal sa'atul IJabah 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Jabir 
r.L yang menceritakan: 
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Aku pemah ·mendengar Nabi Saw. bersabda, "Sesungguhnya 
di malam hari itu terdapat su_atu saat yang tiada seorang 
muslim pun menjumpainya, sedangkan ia dalam keadaan me
minta ke~da Allah Swt. suatu kebaikan dari perkara dunia 
dan akhirat, melainkan Allah memberikan kepadanya apa 
yang ia minta; hal ini terdapat di setiap malam. 
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ASMAUL HUSNA 

Allah Swt. telah berfirman: 

\,\• I J:,,>'')/\ 

AJ,lah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepada
Nya dengan menyebut asmaul husna itu. (Al-A'raf: 180) 

Abu Hurairah r.a. menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 
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Sesungguhnya Allah Swt. mempunyai sembilan puluh sembi
lan nama, yaitu seratus kurang satu. Barang siapa yang da
pat menghafalnya, niscaya masuk surga, sesungguhnya · Dia 
adalah witir, menyukai witir1> Dialah Allah Yang tidak ada 
Tuhan selain Dia Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penya-

1) Sesungguhnya Dia Witir, menyukai witir; dapat dibaca witrun dan watrun, 
artinya tunggal. Makna yang dimaksud ialah yang tidak ada sekutu bagi
Nya serta tidak ada tandingan-Nya. Di dalam kalimat "menyukai witir" ter
kandung makna keutamaan witir dalam segala amal perbuatan dan keba
nyakan amal ketaatan. Dia menjadikan salat lima waktu, bersuci tiga kali
tiga kali, dan lain sebagainya. Dia menjadikan sebagian besar makhluk-Nya 
yang besar-besar witir, antara lain ialah langit, bumi, laut, hari-hari dalam 
seminggu, dan lain sebagainya. 

Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud tertuju kepada orang 
yang menyembah Allah dengan mengesakan-Nya dan menauhidkan-Nya se
raya mengikhlaskan diri dalam taat kepada-Nya. Demikian menurut apa 
yang disebut di dalam kitab syarah Muslim oleh penulis dengan sedikit ring
kasan. 

Imam Qurthubi mengatakan, makna lahiriah lafaz al-witr menunjuk
kan makna jenis, mengingat tidak biasa lafaz al-witr disebut dengan maksud 
salah satu sifat dari Allah Swt. Dengan demikian, makna. yang dimaksud 
ialah "sesungguhnya Allah mencintai setiap witir yang disyariatkan-Nya dan 
yang diperintahkan-Nya", seperti salat Magrib dan salat fardu yang lime 
waktu. Makna kecintaan Allah Swt. kepada jenis amal ini ialah karena Dia 
memerintahkan agar hal tersebut dikerjakan dan dipelihara dengan sung
guh-sungguh. 
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yang, Raja, Yang Mahasuci, Yang Mahasejahtera, Yang Me
ngaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Ma
haperkasa, Yang Mahakuasa, Yang Memiliki Segala Kebesar
an, Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk 
Rupa, Yang Maha Pengampun, Yang Mahamenang, Yang Ma
ha Memberi, Yang Maha Pemberi Rezeki, Yang Maha Pemberi 
Keputusan, Yang Maha Mengetahui, Yang Menyempitkan, 
Yang Melapangkan, Yang Merendahkan, Yang Meninggikan, 
Yang Memuliakan, Yang Menghinakan, Yang Maha Mende
ngar, Yang Maha Melihat, Yang Memutuskan, Yang Maha
adil, Yang Mahalembut, Yang Maha Mengenal, Yang Maha 
Penyantun, Yang Mahaagung, Yang Maha Mengampuni, 
Yang Maha Mensyukuri, Yang Mahatinggi, Yang Mahabesar, 
Yang Maha Memelihara, Yang Menolong, Yang Maha Meng
hisab, Yang Maha Terhormat, Yang Mahamulia, Yang Maha 
Mengawasi, Yang Maha Memperkenankan, Yang Mahaluas, 
Yang Mahabijaksana, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Ter
puji, Yang Membangkitkan, Yang Menyaksikan, Yang Hak, 
Yang Maha Memelihara, Yang Mahakuat, Yang Mahateguh, 
Yang Maha Melindungi, Yang Maha Terpuji, Yang Maha 
Menghitung, Yang Memulai, Yang Mengembalikan, Yang 
Menghidupkan, Yang Mematikan, Yang Mahahidup Abadi, 
Yang Terus-menerus Mengurus Makhluk-Nya, Yang Mengada
kan, Yang Terpuji, Yang Maha Esa, Yang Bergantung Kepa
da-Nya Segala Sesuatu, Yang Mahamampu, Yang Mahakua
sa, Yang Mendahulukan, Yang Mengakhirkan, Yang Maha
awal, Yang Mahaakhir, Yang Mahalahir, Yang Mahabatin, 
Yang Maha Menolong, Yang Mahatinggi, Yang Mahabaik, 
Yang Maha Pgnerima Tobat, Yang Membalas, Yang Memaaf
kan, Yang Maha Pengasih, Raja Semua Raja, Yang memiliki 
Keagungan dan Kemuliaan, Yang Mahaadil, Yang Menghim
punkan, Yang Mahakaya, Yang Memberi Kekayaan, Yang 
Mencegah, Yang Menimpakan Mudarat, Yang Memberikan 
Manfaat, Surhber Segala Cahaya, Yang Memberi Petunjuk, 
Yang Maha Pencipta, Yang Mahakekal, Yang Maha Mewaris, 
Yang Maha Pemberi Petunjuk, Yang Maha Penyabar. 

Hadis ini diriwayatk.an oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim 
sampai dengan sabdanya, "Yuhibbul Witra." Adapun sesudahnya 
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diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dan lain-lainnya dengan sanad 
hasan."2> 

Al-MughitB menurut riwayat lain disebutkan al-muqit. Me
nurut riwayat lain lagi lafaz ar-raqib diganti menjadi al-qarib. 
Menurut riwayat yang lain disebut al-mubtn sebagai ganti al
matin, tetapi menurut pendapat yang terkenal memakai al-matin. 

Makna ahshaha adalah "dapat menghafalnya"; demikian me
nurut penafsiran yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dan ma
yoritas ulama. Hal ini diperkuat oleh suatu riwayat di dalam ki
tab shahih yang mengatakan: 

i!.....-~( ,,,.,,,, ,., f/V ,,- ,, ,., 
• \ \.:.._: J V J:::::za > •.J . . .r.r- ~ / u-

Barang siapa yang dapat menghafalnya, niscaya masuk sur
ga. 

Pendapat yang lain mengatakan, makna yang dimaksud ialah ha
rang siapa yang mengetahui maknanya dan beriman kepadanya. 
Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah barang sia
pa yang mampu memeliharanya dengan baik dan berakhlak se
suai dengan makna-maknanya yang ia amalkan. 

2) Dinilai hasan oleh penulis. lbnu Hibban menyebutnya di dalam kitab 
Shahih-nya. Imam Turmudzi dalam hadis no. 3502 Kitabud Da'awat, Bab 
"Asmaul Husna", mengatakan bahwa hadis ini gharib, bukan seorang yang 
telah menceritakannya kepada kami melalui Shafwan ibnu Shaleh. Kami ti
dak mengenal hadis ini kecuali melalui hadis Shafwan ibnu Shaleh. Dia 
orangnya tsiqah menurut ahli hadis. Hadis ini telah diriwayatkan pula bu
kan hanya dari satu jalur melalui Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. Kami ti
dak mengetahui riwayat yang paling banyak menyebutkan asma Allah ke
cuali hanya hadis ini. Adam ibnu Iyas telah meriwayatkan hadis ini dengan 
sanad selainnya melalui Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah Saw. Di dalam
nya disebut asmaul husna, tetapi ia tidak mempunyai sanad yang sahih. Li
hat Jami'ul Ushul, juz 4, hlm. 174. 
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TILAWATIL QUR'AN 

Tilawah (membaca) Al-Qur'an merupakan zikir paling.utama, dan 
hal yang dianjurkan dalam membaca Al-Qur'an ialah dengan me
mikirkan maknanya. 

Membaca Al-Qur'an mempunyai etika dan tujuan, sesungguh
nya kami telah menghimpunnya dalam suatu kitab yang ringkas 
sebelum kitab ini, di dalamnya terkandung etika bagi para pem~ 
baca dan cara membaca serta sifat dan hal lain yang berkaitan 
dengan membaca Al-Qur'an. Hal seperti ini tidak pantas bila ti
dak diketahui oleh orang yang hafal Al-Qur'an. Di dalam kitab ini 
kami mengisyaratkan hal tersebut secara ringkas, sebagai petun
juk buat orang yang menghendakinya berikut penjelasan. 

Memelihara bacaan AI-Qur'an 

Seseorang dianjurkan memelihara bacaannya di malam dan siang 
hari, dalam bepergian, dan di tempat tinggal. Ulama Salaf yang 
saleh mempunyai kebiasaan yang berbeda dalam hal lamanya 
mengkhatamkan bacaan Al-Qur'an. Segolongan di antara mereka 
mengkhatamkannya dalam masa dua bulan sekali, golongan lain 
sebulan sekali, golongan lain lagi setiap sepuluh malam, setiap 
delapan inalam, ada pula yang setiap tujuh malam. Demikian 
yang dikerjakan oleh sebagian besar kalangan ulama Salaf. 

Sebagian dari mereka ada yang mengkhatamkannya setiap 
enam malam sekali, setiap lima malam, ada pula yang setiap em
pat malam. Cukup banyak kalangan mereka yang mengkhatam
kannya tiga malam sekali, banyak pula yang mengkhatamkannya 
setiap siang dan malam hari. 

Segolongan mereka ada yang mengkhatamkannya dua kali 
khatam setiap siang dan malam, ada pula yang tiga kali khatam 
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setiap malamnya. Sebagian mereka ada yang dapat mengkhatam
kannya sebanyak delapan kali khatam di siang dan malam hari, 
yaitu empat kali di malam hari dan empat kali lainnya di siang 
hari. 

Di antara orang yang mampu mengkhatamkan Al-Qur'an em
pat kali di malam hari dan empat kali lainnya di siang hari ialah 
Sayyid Al-Jalil lbnul Katib Ash-Shufi.1

> Hal ini merupakan batas 
maksimal dalam sehari semalam yang beritanya sampai kepada 
kami. 

Ahmad Ad-Dauraqi meriwayatkan berikut sanadnya, bersum
ber dari Manshur ibnu Zadan, salah seorang tabi'in yang ahli iba
dah. Ia mengkhatamkan Al-Qur'an di antara Lohor dan Asar se
kali khatam, lalu mengkhatamkannya kembali di antara Magrib 
dan lsya. Pada malam Ramadhan ia mengkhatamkan dua kali 
khatam serta lebih sedikit di antara salat Magrib dan salat lsya. 
Ia selalu mengakhirkan salat lsyanya di malam Ramadhan hing
ga lewat seperempat malam, 

Diriwayatkan oleh lbnu Abu Daud dengan sanad yang sahih, 
bahwa Mujahid rahimahullah selalu mengkhatamkan Al-Qur'an 
di antara salat Magrib dan salat lsya di bulan Ramadhan. 

Jumlah orang yang dapat mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 
satu rakaat tidak terhitung karena banyaknya. Di antara mereka 
adalah Utsman ibnu Affan, Tamim Ad-Dari, dan Sa'id ibnu Ju
bair. Menurut pendapat yang terpilih, hal tersebut berbeda-beda 
menurut kondisi orang yang bersangkutan. Barang siapa yang le
bih memilih pendalaman makna dan pengetahuan karena memi
liki daya nalar yang teliti, hendaklah ia memperpendek bacaan 
Al-Qur'annya guna memperoleh pemahaman yang sempurna dari 
bacaannya. Demikian pula bagi orang yang sibuk dengan penye
baran ilmu atau memutuskan banyak perkara di kalangan kaum 
muslim atau tugas lainnya yang penting menyangkut masalah 

1) Ibnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Ibnul Katib 
disebut oleh Syek.h Al-Qusyairi di dalam risalahnya. Nama aslinya ialah 
Husain ibnu Ahmad yang dikenal dengan julukan Abu Ali. Tahun wafatnya 
dicatat oleh Al-Qusyairi, yaitu sesudah tahun 340 Hijriah. Al-Hafizh menga
takan, atsar ini diketengahkan oleh Abu Abdur Rahman As-Sulami di dalam 
Thabaqatush. Shufiyyah melalui Abu Utsman Al-Maghribi, nama aslinya ada
lah Sa'id. la mengatakan bahwa Ibnul Katib, dan seterusnya. 
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agama dan kemaslahatan umum kaum muslim. Hal itu agar ti
dak mengganggu tugasnya yang penting, tetapi tanpa melalaikan 
kesempurnaan bacaannya. Tetapi bagi orang-orang yang selain 
mereka dianjurkan memperbanyak bacaannya menurut kemam
puan, tanpa menimbulkan rasa bosan pada dirinya atau tanpa 
menimbulkan kekacauan dalam bacaanriya. 

Segolongan ulama dari kalangan ulama terdahulu memak
ruhkan mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari semalam, hal ini 
ditunjukkan oleh dalil yang telah kami riwayatkan dengan sanad 
yang sahih2> di dalam Sunan Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam 
Nasai, dan kitab-kitab sunan lainnya. Semua itu melalui Abdul
lah ibnu Amr ibnul Ash r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah ber
sabda: 

,,,, ,,,. ,: ,..,,,,. -,,J .., ,,,.i ,,,, ,, ,,,. ,,,,,. ,,,. 

. ~Yd~J-]IJS!)JI (Jl} ~~ 
Tidak dapat memahami (apa yang dibacanya) seseorang yang 
membaca (mengkhatamkan) Al-Qur'an kurang dari tiga hari. 

Waktu memulai dan waktu mengkhatamkan ini bergantung kepa
da pilihan si pembaca. Harang siapa yang termasuk orang yang 
mengkhatamkan Al-Qur'an seminggu sekali, maka ia dapat me
lakukannya sekali khatam dalam seminggu. Sahabat Utsnian r.a. 

2) Ibnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan, Al-Hafizh sesudah menge
tengahkan hadis ini mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan gharib. 
Diketengahkan oleh Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan Nasai. Sangat meng
herankan apa yang telah dikatakan oleh Syekh (Imam Nawawi), bahwa sa
nad-sanadnya sahih. Karena sesungguhnya tiadalah pada mereka melainkan 
satu sanad, yaitu Qatadah, dari Abul A'la, dari Abdullah ibnu Amr. Hadis ini 
diriwayatkan olehjama'ah melalui Qatadah, diriwayatk~n pula oleh sebagian 
orang yang dhaifmelalui Qatadah, dari Abdur Rahman ibnu Adam, dari Ab
dullah ibnu Amr. Tetapi riwayat ini syadz. Kami tidak mengetahuinya dari 
hadis Qatadah melainkan secara mu'an'an. Seakan-akan Syekh (Imam Na
wawi) bermaksud bahwa ia mempunyai sanad sampai ke Qatadah. Atau de
ngan kata lain, Imam Ahmad meriwayatkannya dari Affan ibnu Muslim dan 
Yazid ibnu Harun, sedangkan keduanya dari Hammam ibnu Yahya. Abu 
Daud serta Muhammad ibnu Minhal keduanya meriwayatkan dari Yazid ib
nu Zurai'. Hadis diketengahkan pula oleh Imam Tunnudzi dan Imam Nasai, 
dari Sa'id ibnu Abu Arubah, sedangkan keduanya dari Qatadah. 
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sering memulai membaca Al-Qur'an pada malam Jumat dan 
mengkhatamkannya pada malam Kamis. 

Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya mengata
kan bahwa hal yang paling utama ialah hendaknya seseorang 
mengkhatamkan Al-Qur'an sekali di malam hari dan sekali lagi di 
siang hari. Hendaknya ia menjadikan khataman siang hari pada 
hari Senin dalam dua rakaat salat Subuh atau sesudahnya, se
dangkan khataman di malam hari ia lakukan pada malam Jumat 
dalam dua rakaat salat Magrib atau sesudahnya, agar masing
masing khatamannya menghadapi permulaan siang dan akhir 
siang. 

lbnu Abu Daud meriwayatkan melalui Amr ibnu Murrah, se
orang tabi'in terkemuka, yang mengatakan bahwa mereka (para 
tabi'in) menyukai khatam Al-Qur'an pada permulaan malam hari 
atau pada permulaan siang hari. 

Thalhah ibnu Musharrif -seorang tabi'in terkemuka____: me
ngatakan, "Barang siapa mengkhatamkan Al-Qur'an di saat mana 
pun pada siang hari, maka para malaikat memintakan ampun 
buatnya hingga petang hari, dan di saat mana pun pada malam 
hari, para malaikat meniintakan ampun buatnya hingga pagi ha
rL" Hal yang sama diriwayatkan pula melalui Mujahid dan lain
lainnya dari kalangan tabi'in. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Musnad seorang imam 
yang telah disepakati kepandaiannya dalam menghafalkan hadis, 
keagungan, penguasaan, dan keahliannya, yaitu Abu Muhammad 
Ad-Darimi rahimahullah, melalui Sa'd ibnu Abu Waqqash r.a.3> 
yang menceritakan, "Apabila khatam Al-Qur'an bertepatan de
ngan permulaan malam hari, maka para malaikat mendoakannya 
hingga pagi hari. Apabila khatam Al-Qur'an bertepatan dengan 
akhir malam, maka para malaikat mendoakannya (pelakunya) 
hingga sore hari." 

3) lbnu Allan di dalam SyarhulAdzkar mengatakan bahwa dernikianlah penulis 
me-mauquf-kannya pada Sa'd di dalam kitab At-Tibyan. Atsar ini dikete
ngahkan pula oleh Al-Hafizh melalui jalur Ad-Darimi secara demikian (mau
quf pada Sa'd). Tetapi di dalam kitab At-Tidzkar oleh Al-Qu,-thubi telah dise
but penjelasan mengenai predikat marfu'-11Ya, hanya ia tidak ~enjelaskan 
siapa yang mengetengahkannya. Kemudian aku melihat penulis kitab Mus
nadul Firdaus ternyata mengetengahkannya pula secara marfu'. Penulis me
ngatakan, atsar ini diriwayatkan pula oleh Abu Na'im di dalam kitab Al-Hil
yah-nya. 
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, Ad-Darimi mengatakan bahwa atsar ini berpredikat hasan, 
melalui sahabat Sa'd ibnu Abu Waqqash r.a.4> 

Waktu-waktu yang utama untuk membaca AI-Qur'an 

Membaca Al-Qur'an yang paling utama ialah di dalam salat. Maz
hab Imam Syafii dan lain-lain mengatakan bahwa memperpan
jang berdiri dalam salat karena membaca Al-Qur'an adalah lebih 
af dal daripada memperpanjang sujud dan lain-lainnya. 

Mengenai membaca Al-Qur'an selain di dalam salat, yang pa
ling utama ialah dilakukan di malam hari, dan lebih utama lagi 
dilakukan setelah tengah malam. Membaca Al-Qur'an di antara 
salat Magrib dan salat lsya merupakan hal yang disukai. 

Membaca Al-Qu'ran pada siang hari, yang paling utama ialah 
bila dilakukan sesudah salat Subuh. Pada prinsipnya tidak mak
ruh membaca Al-Qur'an di waktu kapan pun, dan tidak pula da
lam waktu-waktu yang dilarang melakukan salat. Mengenai hal 
yang diriwayatkan oleh lbnu Abu Daud rahimahullah melalui 
Mu'adz ibnu Rifa'ah dari guru-gurunya5>, bahwa mereka meng-

4) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Al-Hafizh me
nentang sanad hasan atsar ini bahwa d1 dalamnya terdapat Laits ibnu Abu 
Sulaim, ia lemah hafalannya, dan juga Muhammad ibnu Humaid yang masih 
diperselisihkan. la mengatakan, seakan-akan Ad-Darimi menilai hasan 
mengingat syawahid-nya yang terdahulu dan faktor lainnya, atau beliau ti
dak memberikan istilah- hasan dalam pengertian yang ada. 

5) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan bahwa lafaz masy
yakhah merupakan salah satu bentuk jamak dari lafaz syaikhun. Bentuk ja
mak lain dikatakan pula syuyuukhun; cuyyaakhun, syiikhaan, syiyakhun, syi
yakhah, syiikhah, masyaayikh, dan masy-yuukhaa. Hal ini dirangkum ke da:
lam suatu nazham oleh Ibnu Malik, hanya ada beberapa yang digugurkan, 
antara lain ialah masyayikh. Untuk itu, Imam Malik mengatakan, "Syiya
khun, syuyuukhun, masy-yuukhaa, masy-yakhah, syikhaan, asy-yaakhun, syi
yakhah, dan syiikhah." 

- Di dalam kitab Al-Qamus ditambahkan syiyuukhun dan syiyuukhaa. Al, 
Lahyani di dalam An-Nawadir menambahkan masy-yakhah dan masy-yu- _ 
khah. Dengan demikian, lengkaplah seluruh jama:knya menjadi dua belas 
macam. 

Adapun asy-yaakhun adalah jamak dari jamak. 
Tidak ada asalnya bagi lafaz mlisyaayikh dalam perkataan orang-orang 

Arab. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa lafaz masyaayikh bukan merupa
kan jamak dari lafaz syaikhun, tetapi dibenarkan jika ia merupakan suatu 
bentuk dari Jam'ul Jam'i Gamak dari jamak). 
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anggap makruh membaca AI-Qur'an sesudah salat Asar, karena 
waktu itu merupakan waktu belajar orang-orang Yahudi. Penda
pat tersebut tidak dapat diterima dan tidak ada asalnya. 

Di antara hari-hari terpilih untuk membaca Al-Qur'an ialah 
hari Jumat, Senin, Ka.mis, dan hari Arafah. Sedangkan di antara 
hari-hari sepuluh yang terpilih ialah sepuluh hari pertama pada 
bulan Dzul Hi,ijah dan sepuluh hari terakhir pada bulan Rama
dhan. Sedangkan di antara bulan terpilih untuk membaca Al-Qur
'an ialah bulan Ramadhan. 

Etlka khatam AI-Qur'an dan yang berkaltan dengannya 

Dalam pembahasan yang lalu disebutkan bahwa khataman bagi 
pembaca Al-Qur'an sendirian, disunatkan dilakukan di dalam sa
lat. 

Bagi orang yang mengkhatamkannya di luar salat, misalnya 
sekumpulan orang mengkhatamkan Al-Qur'an secara bersama-sa
ma disunatkan dilakukan pada permulaan malam hari atau per
mulaan siang hari, seperti yang telah diterangkan sebelumnya. 
Disunatkan puasa di hari pengkhataman, kecuali jika bertepatan 
dengan hari yang dilarang oleh syariat me]akukan puasa. 

Sebuah riwayat yang sahih bersumber dari Thalhah ibnu Mu
sharrif, Al-Musayyab ibnu Rafi', dan Hubaib ibnu Abu Tsabit -
semuanya adalah para tabi'in dari Kufah__.: menyatakan bahwa 
mereka berpuasa di siang hari khataman Al-Qur'annya. Disunat
kan pula menghadiri majelis khataman bagi orang yang dapat 
membacanya dan bagi orang yang tidak pandai membacanya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain: 

Bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan kepada wanita-wani
ta yang haid keluar di hari raya untuk menyaksikan kebaikan 
dan doa kaum muslim. 
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Kami meriwayatkan di dalam Musnad Imam Ad-Darimi melalui 
sahabat Ibnu Abbas r.a., bahwa ia menugaskan seorang lelaki un
tuk mengawasi lelaki lain yang sedang membaca Al-Qur'an. Apa
bila lelaki yang membaca itu hendak mengkhatamkan bacaannya, 
maka Ibnu Abbas r.a. diberi tahu, lalu ia menyaksikan pengkha
taman tersebut. 6> 

Ibnu Abu Daud meriwayatkan dengan dua sanad yang sahih 
melalui Qatadah, seorang tabi'in yang terhormat lagi berkeduduk
an sebagai imam, murid sahabat Anas r.a. Ia menceritakan, "Apa
bila sahabat Anas ibnu Malik r.a. mengkhatamkan AI-Qur'an, ia 
mengumpulkan semua keluarganya, lalu ia berdoa." 

Telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih melalui Al-Ha
kam ibnu Utaibah, seorang tabi'in yang terhormat dan juga 
imam. Ia menceritakan, "Mujahid dan Abdah ibnu Abu Lubabah 
mengirim pesuruhnya kepadaku dengan membawa pesan, 'Se
sungguhnya kami mengundangmu karena kami hendak meng
khatamkan AI-Qur'an, sedangkan doa ketika khatam Al-Qur'an 
diperkenankan'." Di dalam sebagian riwayatnya yang sahib dise
butkan, "Sesungguhnya rahmat itu diturunkan ketika khatam Al
Qur'an." 

Telah diriwayatkan pula dengan sanad yang sahih melalui 
Mujahid, bahwa ia mengatakan, "Mereka selalu berkumplll ketika 
khatam AI-Qur'an," dan mereka mengatakan, "Sesungguhnya rah
mat diturunkan ketika khatam AI-Qur'an." 

Hukum berdoa setelah khatam AI-Qur'an 

Berdoa setelah mengkhatamkan Al-Qur'an disunatkan dengan pe
ngertian sunat muakkad (dikukuhkan), mengingat alasan-alasan 
yang telah kami sebut di atas. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Ad-Darimi 
melalui Humaid Al-A'raj rahimahullah yang mengatakan, "Ba
rang siapa membaca AI-Qur'an, kemudian berdoa, maka doanya 
diamini oleh em pat ribu malaikat. "7> 

6) Sanad hadis ini berpredikat dhaif. 

7) Al-Hafizh sesudah mengetengahkannya dari jalur Ad-Darimi mengatakan 
hahwa atsar · ini maqthu' dan sanadnya dhaif. Sebagai gantinya cukup de
ngan atsar Majahid dan Abdah dalam pasal sebelUD1Dya. 
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Dianjurk.an berdoa dengan penuh kesungguhan, dan doa yang 
dipanjatkan menyangkut perkara penting serta memakai k.alimat 
yang mencakup berbagai hal. Dianjurk.an pula sebagian besar 
atau keseluruhan isi doa berkaitan dengan perkara akhirat dan 
perkara yang menyangkut k.aum muslim, kebaikan pemimpin dan 
seluruh pemegang urusan mereka, memohonkan taufik ketaatan 
buat mereka, terhindar dari perselisihan, saling membantu dalam 
kebajikan dan ketakwaan, mau menegakkan perkara yang hak 
dan p~rsatuan mereka dalam perkara yang hak, serta kemenang
an mereka atas musuh-musuh agama dan semua orang yang me
langgarnya. Kami mengisyaratk.an sebagian hal tersebut di dalam 
kitab Adabul Qur'an, dan kami pun telah menyebutkan beberapa 
doa ringk.as di dalamnya; barang siapa yang menghendakinya, di
anjurkan menukil dari kitab tersebut. 

Apabila seseorang telah selesai dari khatamannya, ia disunat
kan langsung memulai bacaan barunya yang berhubungan de
ngan khatamannya itu. Hal ini dinilai sunat oleh ulama Salaf. 
Merek.a mengatak.an demikian berdalilk.an kepada hadis sahabat 
Anas r.a. yang menceritak.an bahwa Rasulullah Saw. pernah ber
sabda: 

J,, ~J ,, ' ~ ,, ,, }",.,, ,~ .. t\_;" 1..Ll~S/1~ Zi.::' / .,,.. .. 
)}"" ,.., y ,, 

.~j~l)JI 
Sebaik-baik amal perbuatan ialah al-hillu dan ar-rihlah. Lalu 
ditanyakan, "Apakah arti keduanya?" Nabi Saw. menjawab, 
"Memulai bacaan Al-Qur'an dan pengkhatamannya (yakni se
sudah mengkhatamkannya).8> 

8) Penulis tidak menyandark.an kepada orang yang mengetengahkannya. Imam 
Turmudzi telah mengetengahkan di dalam Bab "Qira-at" no. 2949. Imam 
Baibaqi di dalam kitab Syu'abul Iman melalui hadis lbnu Abbas r.a. dengan 
makna yang sama. Poros riwayat badis ini bertumpu pada Shaleh Al-Murri, 
sedangkan ia berpredikat dhaif Karena itu, Imam Turm.udzi .mengatakan 
hadis ini berpredikat gharib. 

Al-Hafizh mengatakan bahwa badis sababat Anas yang telah disebut di
ketengahkan oleh lbnu Aliu Daud dengan sanad yang di dalamnya terkan
dung unsur dusta. Amat mengherank.an terhadap sikap Syekh (Imam Nawa
wi) mengapa ia membatasi dalilnya dogan hadia ini, lalu ia meniabatkan ke-
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Orang yang tldur menlnggalkan hlzlb dan keblasaan wirld
nya 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Shahih Muslim melalui saha
bat Umar ibnul Khaththab r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pernah bersabda: 

Barang siapa yang tertidur meninggalkan hizibnya di malam 
hari, atau meninggalkan sebagian dari hizibnya, lalu ia mem
bacanya di antara salat Subuh dan salat Lohor, maka dicatat 
baginya pahala seakan-akan ia membacanya di malam hari. 

Perlntah menghafal AI-Qur'an dan peringatan bagl yang 
melupakannya 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan bah
wa Nabi Saw, pernah bersabda: 

~ //.'~r ,,. ,,..,..J .J ,,..... J\.,,<"''i"~t-:(i~,,,; ..... w 
~ o...L.J ~.~ ~;.u~iJ'~' ~..LA ,...,,,,. • ? u--- ..... .J ... ::==-.J.,....-.: 

.. r,,1 UJ \ ,~, 5,e t:-..b5 
l.f--..,..- ..... c.t:::, 

Hafalkanlah oleh kalian AJ-Qur'an ini/9> Demi Tuhan yang ji
wa Muhammad berada di dalam genggaman (kekuasaan)-

pada ulama Salaf bahwa mereka menjadikannya sebagai hujah mereka, tan
pa menyebutkan hadia sahabat Ibnu Abbas yang telah dikenal dalam masa
lah ini. Hadis ini diketengahkan pula oleh sebagian Sittah (Imam hadia yang 
enam), dan dinilai sahih oleh sebagian huffazh (orang-orang yang hafal 
hadia). 

9) Lestarikanlah membaca Al-Qur'an clan pelajarilah secara berulang-ulang 
agar tidak lupa dari hafalan. 
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Nya, sesungguhnya Al-Qu'ran ini benar-benar lebih mudah le
pas (terlupakan) daripada unta,di dalam ikatannya. 10

> 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Shahih Bukhari dan 
Shahih Muslim, melalui sahabat lbnu Umar r.a. yang mencerita
kan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

J /. / / --; / / J' ,:i ...... ~ J/, ,,y,. -:; .... 
__ ,~'~ \t:L£,\· iJ\:.9~j~O.:U~_;.u\ ~_J a\ . .,,,, ,,..,~u--.,,,, .,,, ,--..... ;..:,.... '"., ..,.{"~:,-..,.-: ,..,~,, ,., 4~.{\ ~.,"" ,....,.... ~ ?\ 'Af a;J\ 1 • ~I :. . \".. I _g ' .. -lA J,... ',, er. ..... 9 ,.., 

~: :!;-:~~(a',.,®\'?\ 
• • .. '-1!1:1~ .......... u,... 

Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al-Qur
'an itu tiada lain seperti unta yang diikat. Apabila ia (pemi
liknya) tetap membiasakannya terikat, niscaya unta itu dapat 
dipegang; dan jika ia melepaskannya, niscaya unta itu pergi 
(kabur). 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Imam 
Turmudzi, melalui sahabat Anas r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

0 ) ,,,,, .,,,,.., .,;;, ,-J )".JJ. ,.... ,, ..... ) 
~c)4-~I (g?- ·~;~\~~\_J~\~~v? 

'/ ,- :,, ~"' /) ?.9G ~..... .J ~-, ~lhc.'.\\3•'\i .,,,~ _..i \ J"J. ~I~ ! <' .-: ~\ 
• .l _) ,.--,;~l ~ ~y .l y-; '...,~' 1

,-P~ J l.,,,;, J 

([: ~)~{, s1--:'~~~,j:,\J\j\" .. \Seo~~ ~.,,, ~ ..... ~ 

10) 'Uqulihaa dapat pula dibaca 'uqlihaa, sama halnya dengan lafaz yang semi
sal. Lafaz ini merupakan bentuk jamak dari 'iqaalun, sama dengan lafaz ki
taabun yang jamaknya kutubun. Al-'iqaal artinya tambang yang digunakan 
untuk mencocok hidung unta agar tidak lepas dan tidak erat. Hafalan Al
Qur'an yang terus-menerus dihaca diserupakan dengan unta yang diikat (di
cocok) dengan kuat. Kemudian ditetapkan bahwa Al-Qur'an itu mudah terlu
pakan, hal ini merupakan sebagian dari sifat musyabbah bih. Hal ini menun
jukkan anjuran agar Al-Qur'an terus-menerus dibaca dan dihafalkan serta ti
dak boleh sesuatu pun dari haknya disia-siakan. Mengingat Al-Qur'an meru
pakan Kalamullah yang menjamin bagi pembacanya dapat memperoleh se
mua kedudukan yang mulia, hal seperti itu lebih layak untuk dilestarikan 
dan terus-menerus dibaca. 
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Ditampakkan kepadaku semua pahala umatku hingga kotor
an yang dikeluarkan oleh seorang lelaki dari masjid. Ditam
pakkan kepadaku semua dosa umatku, maka aku tidak meli
hat suatu dosa pun yang lebih besar daripada suatu surat Al
Qur'an atau suatu ayat yang dihafal oleh seorang lelaki kemu
dian ia melupakannya.-

Imam Turmudzi memberikan komentar tentang hadis ini.11) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan ki
tab Musnad Imam Darimi melalui Sa'd ibnu Ubadah r.a. yang 
menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

// " , / a / Cl ,_, ,1 " -;._.,,.,, . k\ t;'\ :"'0i\ "",,,, ~ ~ ~I""~ t t";:; ~ 1. 5 \ "; t \ I g 7 ..-i . ,, ~/ ,~ t.J;' .. ,., ~ ~ i.r i/ 
Barang siapa membaca (hafal) Al-Qur'an kemudian ·melupa
kannya, niscaya ia bersua dengan Allah Swt. fada hari kia
mat nanti dalam keadaan berpenyakit kusta. 12 

Beberapa masalah dan etlka bagl para qarl 

Hal tersebut cukup banyak, kami menyebutkannya hanya se
bagian tanpa disertai dengan dalilnya, mengingat hal itu sudah 
terkenal dan karena dikhawatirkan nanti menambah panjang 
pembahasan yang mengakibatkan kejenuhan. Hal yang diperin
tahkan bagi seorang qari adalah, hendaknya ia ikhlas dalam ba
caannya, mengharapkan pahala dari Allah Swt., tidak dimaksud
kan sebagai sarana untuk sesuatu yang lain, bersopan santun de
ngan Al-Qur'an, dan mengkhusyukkan hati bahwa ia sedang ber
munajat kepada Allah Swt. dan membaca Kitab-Nya. Untuk itu, 
ia membacanya sebagaimana orang yang melihat Allah Swt.; ka
rena sesungguhnya jika ia tidak melihat-Nya, maka Allah Swt. 
melihatnya. 

11) Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini gharib, tetapi hadis ini mem
punyai syawahid yang semakna hingga dapat mengangkatnya ke derajat 
hasan. 

12) Sanad hadis ini berpredikat dhaif 
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Anjuran membersihkan mulut blla hendak membaca AJ
Qur'an 

. Bila hendak membaca Al-Qur'an dianjurkan membersihkan mulut 
terlebih dahulu dengan . siwak dan lain-lain. Hendaknya memilih 
siwak yang berasal dari kayu arak, tetapi boleh juga dengan kayu 
yang lain, dengan sikat gigi atau kain yang kasar atau alat lain 
yang dapat membersihkan mulut. 

Dalam pemakaian jari yang kasar sebagai ganti kayu siwak, 
ada tiga pendapat di kalangan murid-murid Imam Syafii. Perta
ma, sudah dianggap mencukupi; kedua, tidak mencukupi; dan ke
tiga, mencukupi bila tidak menemukan sarana lain, tetapi tidak 
mencukupi bila ada sarana yang lainnya. 

Dalam bersiwak dengan bagian ujungnya, dimulai dari sebe
lah kanan mulut dengan niat merigikuti sunnah. Sebagian teman 
kami mengatakan, ketika bersiwak dianjurkan membaca doa: 

. ~1:t I // "\ \;' 0 J, '.s i ~ ~ {11 .. ,,...,,,,,v ~.J .. ,,,, .. ,,,,, ,. ~. ' 

Ya Allah, berkahilah daku dalam bersiwak ini, wahai Yang 
.. Maha Penyayang di antara para penyayang. 

Yang dibersihkan oleh siwak adalah baran luar dan bagian da
lam gigi. Siwak digosokkan pada semua ujung gigi dan pangkal 
gusi serta langiUangit mulut dengan gosokan yang lemb:ut. Me
makai siwak hendaklah dengan kayu yang pertengahan, tidak ter
lalu kering, tidak pula terlalu lembut. Apabila kayu siwak terlalu 
kering, hendaklah dibasahi dulu dengan air, agar lembut. Jika 
mulut mengandung najis karena darah atau karena hal lain, 
makruh membaca Al-Qur'an sebelum mencucinya. Apakah hal itu 
haram? Dalam hal ini ada dua pendapat tentang itu, menurut 
pendapat yang paling sahih tidak haram. Masalah ini telah dike
mukakan pada permulaan ptab, dan dalam pembahasan berikut 
kami ketengahkan masalah'yang belum disebutkan dalam pasal
pasal te,rdahulu dalam permulaan kitab. 

Qarl dlanJurkan berlaku khusyuk dan memlklrkan makna
makna yang dibacanya 

Qari dianjurkan berad~ dalam keadaan khusyuk, memikirkan 
makna bacaannya, dan pe~uh r~a rendah diri. Dengan cara ini 
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dada akan terasa lapang dan hati menjadi bercahaya. Dalil me
ngenainya cukup banyak hingga sulit untuk dihitung; dan sudah 
terkenal, karena itu tidak usah disebutkan lagi. Segolongan ula
ma Salaf ada yang dalam membaca suatu ayat menghabiskan 
waktu semalam suntuk -atau sebagian besar malam- karena 
memikirkan makna ayat yang dibacanya. Sebagian di antara me
reka ada yang pingsan di kala membaca, dan ada pula yang me
ninggal dunia karenanya. 

Disunatkan menangis atau berlinang air mata bagi orang 
yang tidak dapat menangis sungguhan, karena sesungguhnya me
nangis di kala membaca Al-Qur'an merupakan ciri khas orang
orang 'arifin, 13> dan merupakan pertanda hamba-hamba Allah 
yang saleh. 

Allah Swt. telah berfirman: 

13) Imam Bukhari meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang men
ceritakan: 

Rasulullah Saw. bersabda kepadaku, "Bacalah untukku!" Aku bertanya, "Aku 
membacakan untukmu, sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepadamu." Beliau 
Saw. bersabda, "Aku suka bila mendengarnya dari orang lain." Maka aku 
membacakan surat An-Nisa kepadanya, ketika bacaanku sampai pada fi,r
man-Nya, 'Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti) apabila Kami 
mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap u_mat dan Kami menda
tangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)' 
(An-Nisa: 41), maka beliau bersabda, 'Cukup,' atau beliau bersabda, 'Hen
tikanlah.' Tiba-tiba kedua mata beliau berlinang air mata. • 
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Dan mereka menyungkurkan muka mereka sambil menangis 
dan mereka bertambah khusyuk. (Al-Isra: 109) 

Atsar mengene.i hal ini banyak terdapat di dalam kitab kami At
Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Qur'aan. 

Seorang wali yang terkenal dengan karamah-nya -yaitu Say
yid Ibrahim Al-Khawwash r.a.- mengatakan bahwa obat pena
war hati itu ada lima macam, yaitu: Membaca Al-Qur'an dengan 
mer~nungkan maknanya, mengosongkan perut, melakukan qiya
mul lail, ber-tadharru' kepada Allah di waktu sahur, dan berte
man dengan orang-orang saleh. 

Membaca Al-Qur'an dengan memakai mush-haf lebih afdal 
daripada membaca dengan hafalan 14>. Demikian menurut teman
teman kami, dan hal ini merupakan pendapat terkenal dari ula
ma Salaf. Tetapi hal ini tidak bersifat mutlak, bahkan bila ternya
ta si qari yang bersangkutan dengan hafalannya lebih menghasil
kan pemahaman makna dan lebih menggabungkan antara hati 
dan pandangan mata d~ipada memakai mush-haf, maka memba
ca dengan hafalan lebih afdal baginya. Jika dua keadaan itu sa
ma, maka membaca dengan memakai mush-haf lebih afdal, 
demikian maksud ulama Salaf. 

Keutamaan mengeraskan atau merendahkan suara dalam 
membaca AI-Qur'an 

Banyak atsar yang menerangkan keutamaan mengeraskan suara 
dalam membaca Al-Qur'an, banyak pula atsar yang menerangkan 
keutamaan membaca dengan suara pelan. Ulama mengatakan, 
"Bila kedua cara tersebut digabungkan, maka dapat disimpulkan 
bahwa memelankan suara bacaan lebih menjauhkan diri dari ri
ya; hal ini lebih afdal bagi orang yang merasa khawatir dengan ri
ya. Jika ia tidak khawatir akan riya, maka mengeraskan bacaan 
lebih afdal; tetapi dengan syarat hendaknya tidak mengganggu 
orang lain yang sedang salat atau sedang tidur atau yang lainnya. 

Dalil yang mengutamakan bacaan keras ialah karena amal
nya lebih besar dan manfaatnya dirasakan pula oleh orang lain, 

14) Dikatakan demikian karena.membaca Al-Qur'an dengan melihat mush-haf 
·menggabungkan antara membaca dan melihat. 
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serta bacaan keras lebih menggugah hati si pembaca sendiri, le
bih memusatkan perhatiannya untuk memikirkan makna yang di
baca, memusatkan pendengaran kepada bacaann_ya. Hal ini pun 
dapat mengusir rasa kantuk, menambah semangat, dapat memba
ngunkan orang lain yang sedang tidur dan yang lalai. Apabila ke
adaannya menuntut seseorang untuk melakukan niat yang bertu
juan demikian, maka mengeraskan bacaan lebih afdal. 

Membaguskan dan memperlndah bacaan AI-Qur'an 

Disunatkan membaguskan dan memperindah suara ketika mem
baca Al-iur'an selama bacaan itu tidak berlebihan karena terlalu 
panjang.1 

> Jika temyata bacaannya terlalu berlebihan hin~ga 
menambah huruf atau melipat suatu huruf, hukumnya haram. > 

Bacaan dengan lahn (lagu) seperti ketentuan yang telah kami 
sebutkan, jika terlalu berlebihan haram; dan jika tidak, tidak ha
ram. Hadis yang tnenerangkan tentang anjuran membaguskan 
suara cukup banyak lagi terkenal, baik di dalam kitab ·shahih 
maupun dalam kitab lain. Sesungguhnya kami telah menyebut
kan sebagian darinya di dalam etika para pembaca. 

15) Di dalam kitab lhya disebutkan bahwa disunatkan memperindah atau meng
hiasi bacaan Al-Qur'an dengan melagukan suara tanpa berlebihan yang 
mengubah susunan. 

16) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa di dalam kitab At
Tibyan penulis mengatakan, "'Qadhi Al-Mawardi di dalam kitab Al-Hawi me
ngatakan bahwa membaca Al-Qur'an dengan lagu yang dibuat itu bila me
nyimpang dari sifat lafaz Al-Qur'an karena memasukkan harakat ke dalam
nya atau menghilangkan suatu harakat darinya atau memendekkan yang se
harusnya dibaca pa:ajang atau memanjangkan yang dibaca pendek atau me
lipat ucapan suatu lafaz hingga maknanya menjadi kabur, maka hal ini ha
ram dan pelakunya fasik serta orang yang mendengarnya berdosa. Apabila 
seseorang tidak menyimpang dengan lagunya itu dari lafaznya dan ia mem
baca secara tartil, hal ini diperbolehkan, karena dengan lagu itu berarti me
nambah indah bacnannya. 

Imam Syafii di dalam Mukhtashar Al-Muzanni mengatakan, hendaknya 
seseorang memperindah suaranya dengan cara terbaik baginya. Bacaan yang 
paling disukai ialah dilakukan dengan tenang dan suara yang lembut. Ahli 
bahasa mengatakan, bila dikatakan Hadartul qira-ata, artinya bila engkau 
membacanya dengan teratur (tenang)". At-Tahzin artinya dengan suara yang 
lembut. 
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Ketentuan apabila memulal membaca AI-Qur'an darl per
tengahan surat 

Apabila seorang pembaca Al-Qur'an memulai bacaannya dari te
ngah surat, ia disunatk.an mulai dari permulaan kalam yang se
bagian darinya berkaitan dengan bagian yang lain. Demikian pula 
apabila ia waqaf, hendak.nya ia melak.ukan waqaf-nya pada hal 
yang berkaitan dan di ak.hir kalam. 

Dalam masalah memulai bacaan dan waqaf, si pembaca tidak. 
boleh terikat padajuz, hizb, dan a'syar, karena kebanyakan dimu
lai dari pertengahan kalam yang saling berkaitan. Jangan terbu
juk oleh banyaknya orang yang melakukan hal yang dilarang ini 
dari banyak.nya orang yang melakukan hal yang dilarang ini dari 
kalangan orang yang tidak memperhatikan etika ini, tetapi hen
dak.nya mengamalkan apa yang telah dikatakan oleh sayyid ibnu 
Ali Al-Fudhail ibnu lyadh rahimahullah, "Janganlah engkau eng
gan menempuh jalan petunjuk karena sedikit yang menempuh
nya, dan janganlah engkau terbujuk dengan banyaknya orang 
yang menempuh jalan kebinasaan." Berdasarkan pengertian ini 
para ulama mengatakan bahwa membaca s.uatu surat dengan 
lengkap lebih utama daripada membaca hal yang sama dengan
nya dari bagian surat yang panjang, karena kadang-kadang hu
bungan makna masih samar pada sebagian besar manusia atau 
kebanyakan dari mereka dalam sebagian keadaan dan kondisi. 

Hukum membaca surat AI-An'am pada malam ketujuh 
dalam salat tarawlh 

Termasuk perbuatan 'bid'ah munkarah yaitu yang dilak.uk.an oleh 
para imam salat tarawih, mereka membaca surat Al-An'am secara 
lengkap dalam rakaat terak.hir pada malam k~tujuh dengan keya
kinan bahwa hal itu disunatk.an. Mereka menduga bahwa surat 
Al-An'am diturunkan sekaligus, karena itu mereka melak.ukannya 
secara sekaligus. Dalam perbuatan ini terkandung berbagai ma
cam bid'ah munkarah; antara lain keyakinan yang menganggap
nya sebagai sunat, orang-orang awam ak.an mengikutinya, mem
perpanjang rak.aat yang kedua lebih daripada rakaat yang perta
ma, memperpanjang bacaan dalam salat berjamaah, kacau dalam 
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bacaan, dan terlalu berlebihan dalam meringankan rakaat sebe
lumnya. 

Hukum menyebutkan surat AI-Qur'an dan qlra-ah sl fulan 

Diperbolehkan mengatakan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Ni
sa, dan Al-'Ankabut serta surat-surat lainnya (tidak makruh). Te
tapi sebagian ulama Salaf mengatakan makruh. Hal tersebut ha
nya boleh dikatakan surat yang di dalamnya disebutkan Al-Baqa
rah (sapi betina), surat yang di dalamnya disebutkan kaum wani
ta (An-Nisa), demikian seterusnya. 

Pendapat paling benar adalah yang pertama. Inilah yang di
katakan oleh jumhur ulama kaum muslim, baik dari kalangan 
ulama Salaf maupun ulama Khalaf. Hadis yang menguatkan dari 
Rasulullah Saw. sangat banyak, demikian pula dari kalangan pa
ra sahabat dan orang-orang sesudah mereka. 

Tidak makruh pula mengucapkan bahwa ini adalah qira-ah 
Abu Amr, qira-ah Ibnu Katsir, dan yang lainnya. Demikian menu
rut pendapat yang sahih lagi terpilih dan diamalkan oleh ulama 
Salaf dan ulama Khalaf tanpa ada yang mengingkarinya. Tetapi 
ada sebuah riwayat yang bersumber dari Ibrahim An-Nakha'i, 
bahwa mereka memakruhkan ucapan sunat si Fulan dan qira-ah 
si Fulan. Pendapat yang benar adalah seperti yang kami katakan 
di atas. 

Hukum mengatakan lupa terhadap ayat atau surat AI
Qur'an 

Dimakruhkan mengucapkan, "Alm telah lupa ayat anu, atau surat 
anu," melainkan harus dikatakan, "Ak.u telah dibuat lupa ayat 
anu atau surat anu," atau "Telah gugur dari hafalanku ayat anu 
dan surat anu." 

Kami meriwayatkan di~am kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui lbnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 
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Janganlah seseorang mengucapkan, "Aku lupa ayat ini dan 
ayat itu," melainkan dia dibuat lupa. 

Di dalam riwayat lain, juga dalam kitab Shahihain, disebutkan 
seperti berikut: 

Alangkah buruknya bagi seseorang di antara mereka bila me
ngatakan, "Aku lupa ayat ini dan ayat itu," melainkan dia di
buat lupa. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Siti 
Afsyah r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. mendengar se
orang lelaki membaca Al-Qur'an, maka beliau bersabda: 

.,, ,,.J\ / :r~,,,..,, . ............ ?"', ~~1 ,~ ,~ ...... - .... . ... . .\.:., ,.::F~J --ui.> ,~ ~.J 
~ ~ ...... 

Semoga Allah merahmatinya, sesungguhnya dia mengingat
kan diriku akan ayat yang telah digugurkan dari hafalanku. 

Di dalam riwayat lain dalam kitab shahih disebutkan: 

, ""1· ~ _,, J 
• L &)---:, ,,. 

Ayat yang telah dilupakan dariku. 17> 

Etlka berzlklr dan membaca AI-Qur'an 

Etika bagi qari (pembaca Al-Qur'an) dan cara membacanya tidak 
dapat dirinci hanya dalam beberapa jilid kitab. Tetapi kami ha-

17) lbnu Allan di dalapt kitab Syarhul Adzkar mengatakan bahwa mengenai apa 
yang telah diriwayatkan lbnu Abu Daud melalui Abdur Rahman As-Silami 
At-Tabi'i -tidak boleh dikatakan. "Telah digugurkan dari hafalanku ayat 
anu," melainkan harus dikatakan, "Telah dilupakan dariku ayat anu"- pen
dapat ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam 
hadis sahih. Berpegang kepada hadis, boleh mengucapkan. "Telah digugur
kan dari hafalanku." 
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nya bermaksud mengisyaratkan sebagian dari tujuannya yang 
pen ting, sebagaimana yang telah kami sebutkan · dalam pasal 
yang ringkas ini. Dalam pasal terdahulu dalam permulaan kitab 
ini disebutkan beberapa etika berzikir dan etika membaca Al-Qur
'an. Di dalam zikir salat disebutkan pula beberapa poin mengenai 
etika yang berkaitan dengan membaca Al-Qur'an. Bagi pembaca 
yang menghendaki keterangan lebih lanjut dan lebih rinci dalam 
masalah ini, kami sarankan agar merujuk kepada kitab At
Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Qur'aan. Hanya kepada Allahlah 
kami memohon taufik, Dia adalah Yang Mencukupi dan Dia ada
lali sebaik-baik Pemelihara. 

Membaca AI-Qur'an merupakan zlklr dan sangat dianJurkan 
agar membacanya secara rutln 

Membaca Al-Qur'an merupakan zikir yang paling dikukuhkan, se
perti keterangan yang telah kami sebutkan dahulu. Dianjurkan 
agar melestarikan membaca Al-Qur'an, jangan ada suatu hari 
atau suatu malam pun yang kosong dari bacaan Al-Qur'an. Pe
ngertian membaca Al-Qur'an ini sudah dapat t.erpenuhi meskipun 
hanya membaca beberapa ayat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melaiui Anas 
r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

,. ,,,;,;" ,,,.~ ' ,, ,,,.. /, ,,., ,,, -:----,,,.. ~w,-:-- ~"f 01 ~~ "· µ, ,,,,,.. · '(a :--
&,°_J' .. ,,,..,,,.. ~ · .. ,,J ... ~ ~ ... ~4~~ V iY 
~~l1:tt\~L.1,,-i .~;; ,~~i'-=:PL,.../(t\~Lo',(i - .. r:' _,... ,,, ,,,,,,,,. ~ l,.,.T J .. ,,,,,,,,,,, (,.,J', • ,,,,,. ~ ., ~ (,/' 

. "~j:-- ~t;~9{! ..... ;{(~l.--:-~~--~-",,.,,,,.. ~t"at,,,,..,,,.,t,"~ti r-- ~ _) ,,,.. . ,. , ,. i,, Y_J , .. .. ... r~ "' ~ 
Barang siapa yang membaca di siang dan malam hari se
banyak lima puluh ayat, maka ia dicatat bukan termasuk 
orang-orang yang lalai. Dan barang siapa yang membaca se
ratus ayat (pada siang dan malam hari), maka ia dicatat ter
masuk orang-orang yang beribadah. Dan barang siapa yang 
membaca dua ratus ayat, maka Al-Qur'an tidak akan mem
bantahnya kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang 
membaca Zima ratus ayat, maka dicatatkan baginya pahala 
satu qinthar. 
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Menurut riwayat lain 18) disebutk.an seperti berikut: 

~-' ,,,..,, ,,;',f~"-
-L..,\ ~ ?.?~ • •• • • ......, • J_) 

Barang siapa yang membaca empat puluh ayat. 

Hal tersebut,sebagai ganti dari lima puluh ayat, sedangkan di da
lam riwa:yat lain disebutk.an dua puluh ayat. 

Di dalam suatu riwayat melalui Abu Hurairah r.a. disebutkan 
bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

,,, --. GiliWi ~ ~"f..::,C\ .... z .... i'~ :' .... ........... ~ . .. ~ ~ "'~~y 
Barang siapa yang membaca sepuluh a;at, maka ia tidak di
catat termasuk orang-orang yang lalai. 1 > 

Masih banyak hadis lain mengenai bah ini yang berisikan hal se
rupa. 

Kami meriwayatkan hadis yang cukup banyak dalam masa
lah membaca surat di siang dan malam hari, antara lain ialah su
rat Yasin, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, dan surat Ad-Dukhan. 

Abu Hurairah r.a. menceritakan hadis berikut, bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda: 

.; j' .... /. .... 
2....-. · ~1~ .... ~c;;-;~qJ .. :J .... ,,,. · ,..,, r~? .... . ~.... -- . ~ ......... ~ .. ~r~~~ t:9Y 

Barang siapa yang membaca surat Yasin di siang dan malam 
hari dengan mengharapkan rida Aflah, niscaya ia mendapat 
ampunan. 20> 

18) Riwayat tersebut berasal dari lbnu Sinni juga, seperti yang diterangkan di 
dalam kitab Syarhul Adz/ear. 

19) Hadis ini secara keselu.ruhan berpredikat hasan, mengingat syawahid {bukti
bukti)nya. 

20) Hadis ini diriwayatkan oleh lbnu Sinni di dalam kitab 'Amalul Yaumi wal 
Lailah melalui hadis sahabat Abu Hurairah r.a. Al-Mundziri di dalam kita"!l 
At-Targlub wat Tarlub menisbatkannya kepada Imam Malik. lbnu Sinniydan 
lbnu Hibban di dalam kitab Shabih-nya melalui hadis Jundub. Penulis kitab 
AJ.-Misy'/uJt menisbatkan kepada Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul lmap 
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Di dalam suatu riwayat yang bersumber dari sahabat Abu Hu
rairah r.a. disebutkan pula seperti berikut: 

} ,,, ",, ,,,, ,,.,. ,,,., ,,.,.~f,,., ·" ~/;' ,,,., 
. aj \~~<·""....-,,,,"I ~ J ~~jJ I;;_;"'_,.. Ii j--4 
~~ ~ ~ .. _,., 7 ,__,....., Ir 

Barang siapa yang m,embaca surat Ad-Dukhan di malam ha
ri, maka pada pagi harinya ia mendapatkan ampunan. 21) 

Di dalam suatu riwayat yang bersumber dari sahabat Ibnu Mas
'ud r.a. disebutkan seperti berikut: 

melalui hadis Ma'qal ibnu Yasar. imam Thabrani meriwayatkan di dalam 
Bab "Doa", dan Imam Ad-Darimi di dalam kitab Sunan-nya telah meriwayat
kan melalui hadis Abu Hurairah. Hadis ini mempunyai banyak jalur periwa
yatan yang mengangkat predikatnya. 

21) Diriwayatkan oleh Ibnu Sinni di dalam 'Amalul Yaumi wal Lailah dan Imam 
Turmudzi di dalam kitab Sunan-nya melalui Abu Hurairah r.a. disertai de
ngan kaitan malam Jumat. Hadis diriwayatkan pula oleh Imam Turmudzi 
melalui hadis Abu Hurairah r.a. dengan lafaz seperti berikut: 

Ba.rang siapa membaca, "Ha mim ad-dukhan, • pada malam hari, maka jxzda 
pagi hari ia didoakan oleh tujuh puluh ribu malaikat. 

Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani, dari Abi Umamah, dengan lafaz 
sebagai berikut: 

Ba.rang siapa membaca, "Ha mim ad-dukhan, • pada malam Jumat atau hari 
Jumat, Allah manbangun. sebuah gedung baginya di dalam surga. 

Sanad hadis ini berpredikat dhaif. 
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Aku pemah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Barang 
siapa yang membaca surat A/,-Waqi'ah pada setiw malam ha
ri, niscaya ia tidak akan tertimpa kemiskinan . ..2 

Rasulullah Saw. pada setiap malam tidak tidur sebelum 
membaca surat A/,if lam mim tanzil dan Tabaraka (surat Al
Mulk).23> 

Abu Hurairah r.a. menceritakan hadis berikut, bahwa Nabi Saw. 
pemah bersabda: 

,.,)i,, ., ,, J,, 1--!r "'v-' .. ._1," _1J" ,,,:\ 4-("''1 . :\,..~ ,,,.. . \ .. \ . • ~ dJ ... 0, . J ~ • . J O I g ,JI 
'-:: ~,... ,,.. --~ ~) ,,,. ,.._J ..,~ .. ~<,r<J 

?,...,,.. .,"lti ,,, J:r..J'~~~~"-'· ~t~;~ i'-'-;. ~--~ ':'" ya~ ,u~ ~_;,, ,,., '-'~~ .. .. u-µi/_J 
,.. . c:>7'~ti, ... JtJLl{J~t?i ~ful~~y~ ,,..~,,.. ,,.. ,,.. i? 

Barang siapa yang membaca, "Idzaa zulzilatil ardhu," di sua
tu malam hari, baginya pahala yang sebanding dengan separo 
Al-Qur'an. Barang siapa membaca, "Qul yaa ayyuhal 
kaafiruun," baginya pahala sebanding dengan seperempat Al-

22) Hadis ini diriwayatkan oleh lbnu Sinni, Imam Baihaqi di dalam kitab 
Syu'abul Iman, Abu Ya'la, dan lain-lain, sedangkan sanadnya berpredikat 
dhaif 

23) Hadis ini diriwayatkan oleh lbnu Sinni. Imam Suyuthi menisbatkan hadis ini 
di dalam kitab Jami'ush Shaghir kepada Imam Ahmad, Imam Turmudzi, 
Imam Nasai, dan Imam Hakim, sedangkan sanadnya berpredikat dhaif. 
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Qur'an. Barang siapa membaca, "Qul huwallaahu ahad," ba
ginya pahala yang sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. 24> 

Di dalam riwayat lain disebutk.an seperti berikut: 

.P!"~i:i ,..,,.,.,ti~'J,... ,, ,..,, J,..:p l.,, "i-'7j~;\,,..~.".; 
~ct'~f~ ,,, ~~ ~~ 'f:/v"J .. ~I..T 

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi dan permulaan Ha 
mimJ niscaya pada hari itu ia dipelihara dari setiap keburuk
an. 20) 

Hadis lain seperti yang kami kemukakan di atas cukup banyak, 
dan melaluinya kami mengisyaratkan (menunjukkan) kepada tu
juan yang dimaksud. Hanya Allahlah Yang Maha Mengetahui, se
gala puji dan nikmat adalah milik-Nya, dan dari Dialah taufik 
serta segala perlindungan. 

24) Hadis ini diketengahkan oleh Ibnu Binni di dalam kitab 'Amalul Yaumi wal 
Lailah melalui sahabat Abu Hurairah r.a., tetapi sanad hadis ini berpredikat 
dhaif. 

Hadis semisal diriwayatkan pula oleh Imam Turmudzi, Imam Hakim, 
dan Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman melalui sahabat Ibnu 
Abbas r.a. Tetapi di -dalam sanadnya terdapat Yamaan ibnul Mug~rah, 
sedangkan hadisnya berpredikat dhaif. 

25) Diriwayatkan oleh Ibnu Binni dalam '.Amalul Yawn wal Lailah melalui Abu 
Hurairah r.a., sedangkan sanadnya dh,aif. 
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MEMUJI ALLAH SWT. 

Allah Swt. telah berfirman: 

{ II ,- ' ~ ~ "~," ) 
o , 1 ~i\ -J~,

7
:,\-:'".,illoJ~,,~.7

~" ~~\ \ ";; ~ ~ u:: .... ,,.,. . ,.~r '--'......... er 
Katakanlah, "Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas 
hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya.,,, (An-Naml: 59) 

Katakanlah, "Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihat
kan kepada kalian tanda-tanda kebesaran-Nya.,,, (An-Naml: 
93) 

Dan katakanlah, "Segala puji bagi Allah Yang tidak mem
punyai anak.,,, (Al-Isra: 111) 

,, / ,,,, ~ ,,,,,, :,,,~,.,<"'--=- ~~-r 
V t~~l -~-ki~)~~ 

Jika kalian bersyukur, pasti Kami menambah (nikmat) kepa
da kalian. (Ibrahim: 7) 

· Karena itu ingatlah kalian kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pu
la) kepada kalian, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan jangan
lah kalian mengingkari (nikmat)-Ku. (Al-Baqarah: 152) 
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Ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang perintah memuji ~an 
bersyukur serta keutama.annya banyak dan telah terkenal. 

Kami meri'rayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Ibnu 
Majah, Musnad\Abu Awwanah A/,-lsfirayini yang mengetengah
kan hadis Shahih Muslim melalui sahabat Abu Hurairah r.a. 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

) 
,,,; ,,, ' 0 ,, ! ,,, ,,,_ ,,, )., J 

. ~(A\/), .ul i:2-L G l~"f Jt; G~ .,, I~ 
~ ~ ,, ,,- ;,, ........ / . •" ~ . ,,,,. v;' 

Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan pujian ke
pada A/,lah, maka perkara itu terputus (sedikit berkahnya). 

Menurut p~ayat lain disebutkan bihamdillaah (dengan pujian 
kepada Allah) sebagai ganti dari bil hamdi lillaah. 

Ada pula riwayat lain yang menyebutkan bil hamdi (dengan 
pujian) tanpa memakai lafaz lillaah, maka perkara itu terputus. 

Riwayat yang lain lagi mengatakan seperti berikut: 
,,,., ,,, ' ' ., J / / ,J,y 

• J .L:1 ,,,,:' .w&:1L ui~Y )\b 1< f . w,,,,,, :,, ,,, .. ,,, . ... ~ U" 
... 

Setiap perkataan yang tidak dimulai dengan pujian kepada 
A/,lah, maka perkataan itu tidak mengandung berkah. 

Menurut riwayat lain adalah seperti berikut: 

' J .,,,J J 
/.J,:- " ~t1 '" -::t I "' I " 0 i.G ~ J\.i"' · ,, I~ ~~~v jll~,,, .. ,,,., ... ~.tS;ct ,,, \/ .. ,...v- .,,, \;.., ;...;, . :,, ! t~; .r1 
Setiap perkara penting y_ang tidak dimulai dengan Bismil
laahir rahmaanir rahiim 1), maka perkara itu sedikit berkah
nya. 

Kami meriwayatkan semua lafaz tersebut di dalam kitab Al-Ar
ba'in karya Al-Hafizh Abdul Qadir Ar-Rahawi. Hadis ini hasan, 

1) Hadis ini diriwayatkan oleh lbnu Sinni di dalam kitab '.Amalul Yaumi wal 
lAilah melalui sahabat Abu Hurairah. r.a., tetapi sanadnya berpredikat 
dhaif. 
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dan diriwayatkan secara maushul, seperti yang telah kami sebut
kan; hadis ini pun diriwayatkan secara mursal. Riwayat yang 
maushul sanadnya berpredikatjayyid; apabila ada suatu hadis di
riwayatkan secara maushul dan mursal, hukumnya muttashil me
nurut jumhur ulama, karena hal ini bertambah kuat dan dapat di 
terima di kalangan jumhur ulama. 

Makna dzi baalin adalah "perkara penting". Makna aqtha'a 
yaitu "kurang dan sedikit berkahnya". Ajdzam sama maknanya 
dengan aqtha'. 

Para ulama mengatakan, setiap penulis, pelajar, orang yang 
melamar, dan orang yang berkhotbah disunatkan membaca ham
dalah dalam memulai pekerjaannya. Disunatkan pula membaca 
hamdalah sebelum melakukan pekerjaan yang penting. Imam 
Syafii mengatakan bahwa ia menyukai orang yang membaca ham
dalah dan memuji Allah Swt. serta membaca salawat untuk Ra
sulullah Saw. sebelum khotbah dan sebelum melakukan suatu pe
kerjaan. 

Selain disunatkan membaca hamdalah dalam permulaan se
tiap perkara penting, disunatkan pula mengucapkannya bila sele
sai makan dan minum, bersin, ketika hendak melamar seorang 
wanita untuk dikawini, ketika melakukan ak.ad nikah, dan sete
lah keluar dari k.amar kecil. Penjelasan hal tersebut Insya Allah 
akan diterangkan dalam babnya masing-masing berikut dalilnya 
serta cabang masalahnya. Hamdalah ini disunatkan pula ditulis 
dalam permulaan kitab karangan, seperti yang diterangk.an sebe
lumnya. Demikian pula dalam permulaan pelajaran, sebelum mu
rid membaca, baik membaca hadis, fiqih ataupun yang lainnya. 

Ungkapan hamdalah yang paling baik ialah dengan kalimat: 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

Mengucapkan pujian kepada Allah Swt. merupakan salah satu ru
kun khotbah Jumat dan khotbah lainnya. Suatu khotbah yang ti
dak memakai hamdalah tidak sah. Minimal hal yang diwajibkan 
dalam hamdalah ialah dengan ucapan, "Segala puji bagi Allah." 
Tetapi yang paling afdal ialah menambahkan sanjungan kepada-
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Nya, rinciannya telah dijeJaskan di dalani kitab-kitab fiqih. Disya
ratkan hendaknya- hamdalah diungk.apkan dengan bahasa Arab. 

Sunat membuka dan menutup doa .dengan bacaan ham
dalah 

Disunatkan menutup doa dengan bacaan, "Segala puji bagi Allah, 
Tuhan semesta alam." Demikian pula dalam permulaannya, disu
natk.an membaca hamdalah. Allah Swt. telah beriirman: 

' . ,. ' · ,,, ', ,.....~.., ,,..... "' i :·1 ,,., .., ) ' ,,,,.,, J ,,, 
\• \~~ -~l..sJl..;,;;l}. \9\~_jP-~_h-!., 

Dan penutup doa mereka ialah, "Segala puji bagi Aflah, Rabb 
semesta alam." (Yunus: 10) 

Dalil tentang membaca hamdalah dan mengagungkan Allah Swt. 
sebelum berdoa ak.an disebutkan dalam pembahasan tentang 
membaca salawat untuk Rasulullah Saw. Dalil itu berupa hadis 
sahih. 

Sunat mengucapkan hamdalah ketlka mendapat nlkmat 
dan terlepas darl muslbah 

Disunatkan mengucapkan pujian kepada Allah Swt. ketik.a mem
peroleh suatu nikmat, atau tertolaknya hal yang tidak disuk.ai, 
apakah hal itu terjadi pada diri orang yang bersangkutan, teman
nya, atau pada k.aum muslim secara umum. 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan; 

,, ,, ,,,., J ,,,,,, ;,, ,, . / / J' / 
~~Ji,~ ;i ,, I·~," f ~-; \ ~, ~ ,,,,. ~~-;;_-: ~ ~, t1 

, .. ·,, /.,.~ '--t"' ~~ ,,,[~'.J~ ~ () 

-~5;~:a ~\a,_,~· 1:-~~ {,,~ ~1?:.J ~_,; F 
--== ~·r~,,., "· _ '1tu.;. i1,~1:,z1 i~"' ,,.,,.,~.w1 

t,,.,;,J ~•0 _,,, IS,.,, ,- ,,, . !J.,.. .. 
. . .,,,,, ' \. . ~\ ,, ,.:: ;rl, . -~~ 
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Nabi Saw. pada malam beliau diisrakan _didatangkan kepa
danya .dua buah gelas berisi khamr dan air susu. 2> Beliau me
mandang dua gelas itu, lalu memilih air susu. Malaikat Jib
ril berkata kepadanya, "Segala puji . bagi Aflah yang telah 
memberikan petunjuk fitrah kepadamu. Seandainya kamu 
mengambil (gelas) khamr, niscaya u_matmu akan sesat." 

Keutamaan memuJI Allah dan mengucapkan lstlrJa 

Kami meriwayatkan di · dalam . k.itab Imam Turmudzi dan yang 
lainnya melalui Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan bah
wa Ra.sulullah Saw. pernah bersabda: ' ,, ; 

~/ "~·-" ,:: : 6-.::S.ff:t ,~~ {u,Jti' ~, 1i; ::: ,~131 
~~ //,; /(,:j_ ,; 

2) Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan bahwa hal ini terjadi di Iliya. Pe

nulis di dalam kitab Syarah Muslim mengatakan bahwa ( o-~ ~ l ) dika-
~ ~'"' 

takan pula ( 4-t:J \ ) tanpa meinakai ya pertama. Kemudian di dalam riwa• 
M ~ . • 

yat ini ada kalimat yang tidak disebutkan, bentuk lengkapnya adalah seperti 
berikut, "Disuguhkan (kepadanya) dua buah gelas, maka dikatakan kepada
nya, 'Piiihlah salah satu dari keduanya yang engkau sukai'." Demikian me
nurut riwayat yang menjelaskannya. Imam Muslim menyebutkan di dalam 
JN!rmulaan kitab Al-Iman, "Kemudian Allah Swt. memberikan ilham agar ia 
memilih air sus:u, karena Allah menghendaki taufik buat umatnya dan kasih 
sayang kepada mereka." Segala puji bagi Allah atas karunia ini. Perkataan 
Malaikat Jibril, "Engkau telah memilih fitrah," mengenai maknanya ada be
berapa pendapat yang mengupasnya. Menurut pendapat yang terpilih dari 
semuanya, Allah Swt. memberitahukan kepada Malaikat Jibril bahwa sean
dainya Muhammad memilih air susu, maka akan demikian; dan seandainya 
dia memilih khamr, maka akan terjadi demikian. Makna yang dimaksud oleh 
lafaz fitrah sendiri ialah Islam dan istiqamah; demikian menurut keterangan 
di dalam Kitabul Asyribah; hal ini diberlakukan pula dalam Bab "Isra". Me
nurut hemat kami, makna yang dimaksud ialah alamat Islam dan i'tiqamah. 
Air susu dijadikan sebagai alamat tersebut, mengingat air susu mudah dimi
num, halal lagi bersih dan mudah ditelan oleh orang-orang yang meminum
nya. Sedangkan khamr, sesungguhnya merupakan biang dari segala perbuat
an dosa dan mendatangkan segala macam k~ahatan di masa sekarang dan 
masa mendatang. 
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Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah 
Swt. berfirman kepada para malaikat-Nya, "'Kamu telah men
cabut nyawa anak hamba-Ku." Mereka menjawab, "Ya." Allah 
berfirman, "'Kamu telah mencabut nyawa buah ha#nya." Me
reka menjawab, "Ya." Allah berfirman, "Apakah yarig dikata
kan oleh hamba-Ku?" Mereka menjawab, "Dia memuji-Mu dan 
mengucapkan istirja' (kalimat Innaa lillaahi wa innaa ilaihi 
raaji'uun)." Maka Allah Swt. berfirman, "Buatkanlah untuk 
hamba-Ku sebuah gedung di dalam surga, dan namakanlah 
derigan sebutan Baitul Hamdi." 

Imam. Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis lain
nya mengenai keutamaan memuji cukup banyak lagi terkenal. 
Dalam permulaan kitab telah disebutkan sejumlah hadis sahih 
mengenai keutamaan mengucapkan Subhaanallaah, Wal Ham
dulillaah, dan lain sebagainya. 

PuJlan yang terbalk dlucapkan bagl orang yang bersumpah 
akan mengucapkan puJlan 

Kalangan ulama muta-akhkhirin dari Khurrasan mengatabn, 
"Seandainya seseorang bersumpah dia benar-benar akan meng
ucapkan pujian kepada Allah Swt; dengan segala pajian, menurut 
sebagian dari mereka dengan pujian yang paling agung, maka ca
ra untuk menunaikan sumpah itu hendaklah ia mengucapkan ka
limat beriltut: 

' ,,, J,,,,,, ,,,, J . .,:::,,,,_ ,,,.,. ,,,,,,,., . ,,,,J ~0/., _,..,,,,,,.z 
• o-l, _,, • · Q t,,,:J-' ~ , '). ,~ ~41) :.1 • I .. ~ ~ .. . , ~~ ,, ,,, 

·Segala puji bagi Allah dengan pujian yang dapat memenuhi 
·semua nikmat-Nya dan dapat mengimbangi tambahannya. 
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Yuwafi ni'amahu, yang dapat memenuhi nikmat-Nya, mak.a pu
jian tersebut sebanding dengan nikmat-Nya. 

Yukafiu mazidahu, dapat menyamai tambahan nikmat
Nya. Dengan kata lain, pujian tersebut dapat berkedudukan seba
gai ungkapan rasa syukur atas kelebihan nikmat dan kebajikan 
yang dilimpahkan-~ya. 

Mereka mengatakan, "Seandainy~ seseorang bersumpah bah
wa dirinya ak.an menyanjung Allah Swt. dengan sanjungan paling 
baik, mak.a cara mengungkapkannya ialah dengan mengatakan 
kalimat berikut: 

/ ,,,,. ,,,,,.,,,,~_,,.,.,,,.,,., / ,;1/;' ,,_J;, 

. ~~.,-:.~!·ct I ~ ....::..j I ~ ~Ll ~I ~ 

Alm tidak dapat memenuhi (menghitung) sanjunganku kepa
da-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjung
kan kepada diri-Mu. 

Sebagian mereka ada. yang memberikan tambahan kalimat ber-
ikut: · 

Dan bagi-Mu segala puji hingga Engkau rida. 

Abu Sa'd. Al-Mutawalli menggambarkan masalah ini bagi orang 
yang bersumpah bttltwa ia benar-benar ak.an menyanjung Allah 
Swt. dengan sanjungan paling agung dan paling besar. Kemudian 
ia menambahkan pada permulaan kalimat, "Subhaanaka" (Maha
suci Engkau). 

Dari Abu Nashr At-Tammar, dari Muhammad ibnu Nadhr ra
himahullah, disebutkan seperti berikut: 

,, ,: ,,,,,: J,,..,,. 
~ ~ ~ ~L" : --J /.,,, a{u~~ :; 1Jl§ ~ ---5.,,... • . ,,. . ').. )1"-'"""3,. .• ' 

~~)1 1_,,',,~~ ,, ,,~,--::2") (~Ll~i''f ·~"i~ 
~ • .u.i~, ,,. .. ~ . '-'..... · eft • ,,.,9 .. ~ 

:.:'J :..~ 'J\: ,t-( ,~ 1{~ ~ '51 ~:;\w : cl, iJl1;j 
.... Q ~ • ' ,,,, ... ,,,, ... .,,,, 

/~ _..//', • \_,,_,,,,,,,..,,. ';'; 'fr•'"f."1 ~/ ~~I i:-Z'\" ~ 
1 

{A::~".J_.-:' 
-' ' 0-2' ~la.J ~~ I.al .......,.J "V.J . . ' " .JL, ~ .,,,,,.,7";. .. ,,,, • ,,,,,,,,, 
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At!,am a.s. berkata, "Wahai Rabbku, Engkau telah menyibuk
kan diriku dengan mata pencaharianku, ajarkanlah kepadaku 
sesuatu doa yang ,:nengandung kumpulan pujian dan tasbih.,, 
Kemudian Aflah Swt. menurunkan wahyu kepadanya, "Hai 
Adam, apabila engkau. berada di pagi hari, maka ucapkanlah 
doa berikut sebanyak tiga kali; dan apabila engkau berada di 
sore hari, ucapkan pula sebanyak tiga kali, yaitu: 'Segala puji 
bagi Aflah -Rabb semesta alam- denga·n jJujian yang meme
nuhi semua nikmat-Nya dan menyamai tambahannya,' demi
kianlah kumpulan pujian dan tasbih.,, 
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MEMBACA SALAWAT 
UNTUK NABI SAW. 

Sesungguhnya AUah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat 
untuk Nabi Saw. Hai orang-orang yang beriman, bersalawat
lah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan 
kepadanya. (Al-Ahzab: 56) 

Hadis mengenai keutamaan salawat dan yang memerintahkannya 
cukup banyak, tetapi dalam pembahasan ini kami akan menge
tengahkan sebagian darinya sebagai isyarat kepada yang lain ser
ta: mengambil berkah untuk kitab ini. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abdullah ibnu Amr ibnul Ash r.a. -yang menceritakan bahwa ia 
pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 

. ~~ t~t~~~~~b. 
Barang siapa yang membaca salawat unt,i,kku sekali, niscaya 
Allah membalas salawatnya sebanyak sepuluh kali. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui saha
bat Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah .Saw. 
pernah bersabda: 
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Barang siapa yang membaca salawat untukku sekali, niscaya 
AUah membalas salawatnya sepuluh kali. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui sa
habat Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda: 

Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti ialah 
orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. l) ' 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini hasan. Ia mengatakan pu
la bahwa banyak hadis lainnya yang berhubungan dengan masa
lah ini, seperti yang diceritakan oleh Abdur Rahman ibnu Auf, 
Amir ibnu Abu Rabi'ah, Ammar ibnu Yasar, Abu Thalhah, Anas, 
dan Ubay ibnu Ka'b.2> 

1) Hadis ini diriwayatkan pula oleh lbnu Hibban dalam hadis no. 2389."Jbnu 
Allan di dalam. Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Imam Suyuthi berkata, 
"lbnu Hibban mengatakan bahwa makna aulan nasi bi ialah orang yang pa
ling dekat denganku di hari kiamat nanti." Di dalam h!}dis ini terkandung 
penjelasan bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi Saw, adalah ahli ha
dis. Dikatakan demikian karena tidak ada dari kalangan umat ini yang lebih 
banyak membaca salawat selain dari mereka (ahli hadis), 

Al-Khathib Al-Baghdadi mengatakan, Abu Na'im pernah mengatakan 
kepada mereka bahwa hal ini (hadis ini) merupakan pujian yang mulia, khu
sus bagi para perawi atsar dan para penukilnya. Karena sesungguhnya tiada 
suatu golongan ulama pun yang lebih banyak bersalawat buat Nabi Saw. me
nurut sepengetahuan kami selain dari golongan ini, baik Sl)cara tulisan mau
pun lisan. Hal yang sama dikatakan oleh selain dia; dalam hal ini terkan
dung berita gembira besar b~ mereka, karena mereka selalu bersalawat 
buat Nahi Saw. secara lisan dan ~rbuatan, di siang dan malam hari, ketika 
membaca Al-Qur'an dan salat. Me:reka adalah orang yang paling banyak ber-
salawat. · 

Al-Hafizh mengetengahkan suatu riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri, bah
wa seandainya tidak dicatat bagi ahli hadis suatu faedah pun selain bersala
wat untuk Nabi Saw., sesungguhnya ia masih dianggap bersalawat untuk 
Nabi Saw. selagi tulisannya Jnasih berada dalam kitab. 

2) Perkataan Imam Turmudzi; "'Wafi( bab," dikemukakan sesudah hadis Abu .. 
Hurairah r.a., yakni sesudah hadis lbnu Mas'ud r.a. 
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Kami meriwayatk.an di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam 
Nasai, dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih3> melalui 
Aus ibnu Aus r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

,, .., /, ·~ / J} I. ,, ~1 ,, ,, .,, ,,,,, ,, .. j'~i-: ,;,,\-,J;. ~ ~,,,,,,,,, \j\ l,..·-'a\~.P~\ " ,~~~~ ,,, . s~ .,,, .. ~ l.)',,LJ,,, ,.. / ,, /. ,,,, 
~\';\"~ ,,,,, 1"!\\~ ~,~""~.., ,,,, /a\'A.....-: ~l9 ,U 

,Al) ~JU t ~ , (,;-- ~~ ,JI") ./~LJ,_ ,-, .. ,, 

,.. JI\"--!.,, 1~ f / ".,,,,,, "::,, 1 1 d\-::: ,.,,,.-! \1 ,...-: ~ .,,,,,-! , <o".f-;--
~ ?Ql!' ! ...:;__A_J ~__, ~~/~~~ ... ~ 

(/.:'-.'f1""(~;:i' · "<fi~",,. ,,:;-,,,...\i \ 11 tj~ ~7J;' 
• ~\.._..i...U) .) • ~.J ~ :..Jl ~u o,.. ' ....... -·>- tr _; 

Sesungguhnya termasuk hari-hari kalian yang paling utama 
adalah hari Jumat, maka perbanyaklah oleh kalian membaca 
salawat untukku pada hari itu. Sesungguhnya salawat kalian 
ditampakkan di hadapanku. Mereka (para sahabat) bertanya, 
"Wahai Rasulullah, bagaimanakah salawat kami ditampak
kan di hadapanmu, sedangkan engkau telah hancur?" Perawi 
mengatakan bahwa Aus r.a. mengatakan, "Tulang-tulangmu 
telah hancur." Nabi Saw. menjawab, "Sesungguhnya Allah te
lah mengharamkan terhadap bumi, jasad para nabi. n4) 

\ 

Aramta menurut Al-Khaththabi bentuk asalnya ialah armamta, 
lalu mereka membuang salah satu dari kedua mim-nya hingga 
jadilah aramta. Demikian menurut dialek sebagian orang Arab, 
perihalnya sama dengan contoh, "Zhaltu af alu kadza," ben
tuk. asalnya ialah zhaliltu. Sedangkan selain Al-Khaththabi me-

3) lbnu Allan mengatakan di dalam Syarhul Adziar bahwa Al-Hafizh mem
punyai pandangan terhadap hadis ini; hal tersebut mem.berikan pengertian 
bahwa hadis ini mempunyai jalur yang sampai kepada Aus dalam kitab Su
nan yang tiga. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, seperti yang Anda 
ketahui sendiri; mengingat poros hadis ini menurut mereka dan selain mere
ka adalah kepada Al..Ju'fi; ia menyendiri dengan hadis ini dari syekhnya, de
mikian pula menurut orang yang kita kenal. Jadi, seakai,.-akan Syekh (Imam 
Nawawi) bermaksud dengan istilah sanad adalah gur\1-guru mereka (tsala
tsah) sendiri. 

4) Hadis ini berpredikat sahih. 
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ngatakan bahwa lafaz tersebut adalah arammat, artinya tulang
belulang telah hancur. Menurut pendapat lain adalah selain itu. 
Hanya Allah yang lebih mengetahui. 5> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud di da
lam akhir Kitabul Haj pada Bab "Ziarah Kubur" dengan sanad 
yang sahih melalui sahabat Abu Hurairah r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pe~ bersabda: 

O 110 J / ,; ,; / ,-! ,-, tfi{ ,,,,,, ,,,,. ,,,.,,,,,, ...-; 
.,.,:.. ,,,,,,, ~,1:' ,,~~~ "~ ...... "! r-. -;;\~ \~\ .... _ .... \...w, ---' 'a I~\ '-~st 
~ .,1~()1.9 l~~~ l ... rS"J:--~ .. / . ,,, ,; ;;,, ,,_; ") 

. -~ 
Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai hari raya, 
tetapi bersalawatlah kalian untukku; karena sesungguhnya 
salawat kalian sampai kepadaku di mana pun kalian ber
ada. 6> 

Kami meriwayatkan pula dengan sanad yang sahih 7> melalui sa
habat Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pemah bersab
da: 

,,,.. ,,,, ' ,,, ,,,,, "' .....-: (, ',t..-:"~lj~~-'f ,,_,,_\~),~,, :~~i, ~J,\ /'.J, w ~jl~ · ,.J'~ ~.l.J ~~ CS-EUJ .l.J .x,... ~ ~ I..T,,, 

Tidak sekali-kali seseorang mengucapkan salam kepadaku 
melainkan Aflah mengembalikan kepadaku rohku hingga aku 
dapat menjawab salamnya. 

Perlntah mengucapkan salawat dan salam bagl orang yang 
mendengar nama Nabl Saw. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 

5) lbnu Dahiyyah meriwayatkan sehubungan dengan lafaz ini, bunyinya adalah 
arimta, bukan aramta. 

6) Al-Hafizh di dalam kitab Talthrijul Adziar mengatakan, predikat hadis ini 
hasan. · 

7) Al-Hafizh di dalun kitab Talthrijul Addar 111.engatakan, sanad hadis ini 
berpre~t hasan.. 
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,/'_,, .,_.,,,~',(}"" J,, .,! ,~.,, ~~\".,,.,, 
.ii\":. I '~. . o~ ~, ~.) ~ ~ ~...) 

.. ~~ / "_r-:7 ~· ,- ,,_ 

Terhinalah seorang lelaki apabila namaku disebut di hadap
annya, lalu ia tidak membaca salawat untukku. 

Imam Turmudzi mengatakan predikat hadis ini hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni dengan sanad 
yang jayyid melalui sahabat Anas r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

4---::~.,,,,:-,-::::-j~ ,,,,1.f,( -:;,'~J~,.,,,Jr:--J--,, ,J "'<J. ,,,,,, ~,o;,~ y -u,,~ ,~ 14.~19 c--4-u0 .J y 
. ~ ,., ,,,.. /. )' 

11:f:./.1.,,"".'.."t.,/_,,,,:,,, ""\ 
. ~~cr.-3 JP .i...u 

Barang siapa yang mendengar namaku disebut ·di hadapan
nya, hendaklah ia mengucapkan salawat untukku, karena. se
sungguhnya barang siapa yang membaca salawat untukku se
kali, maka Aflah Swt. membalas salawatnyq_ sepuluh kali. 8> 

~i meriwayatkan pula di dalam kitab lbnu Sinni dengan sa
nad yang dhaif melalui sahabat Jabir r.a. yang menceritakan bah
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

,, .. -;~ ~~~-:-(-::= j;.!,f--9/,( '~-"- :,~,, ,,! ,,; • ~~~ o..,;._~ ~·3 
~,.:;-. 7 .. ,, . ,,, {.T 

8) Hadis ini diriwayatkan oleh. lbnu Sinni dalam halaman 123, Bab "Doa yang 
Diucapkan Seseorang Bila di Hadapannya Disebut Nam.a Nabi Saw." melalui 
hadis Ibrahim ibnu Thahman, dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari sahabat An88 
r.a. 

lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Ad.dar mengatakan, "Al-Hafizh 
mengatakan bahwa hadis ini diketengahkan oleh Imam Nasai di akhir Fa
d.haailil Qur'an." Seakan-akan penulis, yakni Imam Nawawi,. tidak menya
dari hal tersebut, mengingat ia mengetengahkan hadis ini hWFan pada jalur 
yang sebenarnya; tetapi ia menukil dari jalur lbnu Sinni dan' menggambar
kan sanadnya berpredikat jayyid. Hadis ini bila ditinjau dari segi para pera
winya adalah orang yang tsiqah (dapat dipercaya). Akan tetapi, sebenarnya 
dalam hadis ini terdapat inqitha' (mata rantai yang terputus) antara Abu 
Ishaq As-Subai'i dan sahabat Anas r.a. 

Kami berpendapat bahwa hadis ini mempunyai ayawahid (bukti-bukti) 
lain yang semakna hingga memperkuat kedudukan hadis. 
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Barang siapa yang tidak membaca salawat untukku ketika 
· namaku disebut di hadapannya, sesungguhnya ia telah ce
laka. 9> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui sa
habat Ali k.w. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

/ ,,,, )"' ,J .J. ,,,,, . ~\~J-;-1,~ ~L~*.ly~\-~,,,,, ~ r--- ,,,,,, ,I ~,,,. • 

Orang yang kikir ialah orang yang tidak membaca salawat 
untukku ketika diriku disebut di hadapannya. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Kami 
meriwayatkannya pula di dalam kitab Imam Nasai melalui ri
wayat Al-Husain ibnu Ali k.w., dari Nabi Saw. 

Imam Abu 1 Isa -yakni Imam Turmudzi- sehubu~gan de
ngan hadis ini mengatakan bahwa telah diriwayatkan melalui se
bagian ahlul 'ilmi: 

. ,,,, ,, ~ ,: ,,,,., ., ~ ~ ,,, 1 ~ ,,, 
\L~-::-,,, ~--:-::-.... c~w\ \---:::~1 \~:\~~t1 t~\j\ .,....,,,, ,,. V r-.J,,,," ~ ,,.;. rs-~? (S"'*'r ,,, 

9) Hadis "diriwayatkan oleh lbnu Sinni di dalam .kitab 'Amalul Yaumi U!CIZ 
Lailah, di dalam sanadnya terdapat Al-Fadhl ibnul Muntasyir, sedangkan ia 
orangnya dhaif. Al-Hafizh mengatakan, hadis iD,i mempunyai jalur lain yang 
diketengahkan oleh Imam Thabrani secara ringkas melalui Jabir ibnu Abdul
lah r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

Jibril telah datang kepadaku, "Barang ·'siapa yn.r.g tidak membaca salawat 
untukmu ketika namamu disebut di hadapannya, berarti ia telah celaka. 

Hadis ini disebutkan pula m,elaluijalur lain dengan lafaz: 

.J~1i~~j..~J;.{:~ti:es,~~l~ 
&rang siapa yang tidak mengucapkan sa:iawat untukku ketika namaku dise
but di hadapannya, berarti ia menyimpang dari jalan surga. 

Hadis ini berpredikat hasan berikut semu,-jalur periwayatannya. 
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Apabila seorang lelaki membaca salawat untuk Nabi Saw. se
kali di dalam majelis, maka hal itu mencukupi apa yang ter
jadi dalam majelis itu: 

Gambaran salawat untuk Nabl Saw. 

Dalam pembahasan zikir salat, kami telah mengemukakan gam
baran salawat untuk Nabi Saw. dan beberapa hal yang berkaitan 
dengannya, serta penjelasan mengenai yang sempurna dan batas 
minimalnya. Mengenai pendapat sebagian teman kami dan lbnu 
Abu Zaid Al-Maliki yang menganggap sunat menambahkan kali
mat berikut: "Rahmatilah Muhammad dan keluarga Muham
mad," hal ini adalah bid'ah, tidak ada dalil asalnya. Bahkan 
Imam Abu Bakar ibqul Arabi Al-Maliki mengecam keras halter
sebut di dalam kitab Syarah Turmudzi dengan menuduh keliru 
Ibnu Abu Zaid dan membodohkan orang yang melakukannya. Un
tuk itu, ia mengatakan bahwa hal tersebut dilarang karena Nabi 
Saw. telah mengajarkan kepada kita cara mengucapkan salawat 
untuknya. Melebihi hal tersebut berarti meremehkan sabdanya 
dan sekaligus berani berbuat kurang sopan terhadapnya. Hanya 
kepada Allahlah memohon taufik. 

Menggabungkan salawat dan salam 

Apabila seseorang membaca salawat untuk Nabi Saw., hendaklah 
ia menggabungkan antara salawat dan salam, jangan membatasi 
diri dengan salah satu dari keduanya. Untuk itu, ia jangan hanya 
mengucapkan shallallaa,hu, dan jangan pula mengucapkan 
'alaihis salam saja. 

Sunat mengucapkan salawat dan salam dengan suara 
yang keras 

Pembaca hadis dan lain-lainnya yang semakna, apabila disebut 
naina Rasulullah Saw. disunatkan mengucapkan salawat dan sa-
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lam dengan suara yang keras, tetapi tidak boleh berlebihan seca
ra mencolok. Di antara ulama yang menganjurkan agar menge
raskan suara dalam membaca salawat dan salam ialah Imam Al
Hafizh Abu Bakar Al-Khathib Al-Baghdadi dan lain-lain. Kami 
menukilnya dari ilmu hadis. Para ulama dari kalangan teman ka
mi serta yang lainnya me-nash-kan pula, bahwa disunatkan me
ngeraskan suara ketika membaca salawat dan salam untuk Ra
sulullah Saw. Kami riwayatkan pula di dalam kitab Sunan Abu 
Daud, Sunan Nasai, dan Sunan Turmudzi dalam talbiyah. 

Membuka doa dengan hamdalah dan salawat untuk Nabl 
Saw. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam 
Turmudzi, dan Imam Nasai melalui Fudhalah ibnu Ubaid r.a. 
yang menceritakan: 

~ ,,,.. ' ' : ' J '\l ,,,..- . "-' ,,,, ~ J ~ il.J\" A~ ti~ Ji \ J " -' _.. ~ ~..J''-4t"~Y-¾ .~ ,~-' ...... ~...... ,, ' ~..JL... ... ,. 
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Rasulullah Saw. mendengar seorang lelaki berdoa di dalam 
salatnya tanpa memuji kepada Allah Swt. dan tanpa memba
ca salawat untuk Nabi Saw. Maka Rasulullah Saw. bersabda, 
"Orang ini sangat terburu-buru." Kemudian beliau Saw. me
manggilnyd dan berkata kepadanya atau kepada selainnya, 
"Apabila seseorang di antara kalian berdoa, hendaklah memu
lainya dengan memuji Rabbnya dan menyanjung-Ny~ kemu
dian membaca salawat untuk Nabi Saw., setelah itu baru ber
doa menurut kehendaknya." 
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Imam Tunnudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan sahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
sahabat Umar ibnul Khaththab r.a. yang mengatakan: 

Sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi, tia
da sesuatu pun darinya yang dapat naik sebelum engkau 
membaca salawat kepada Nabimu Saw. lO) 

Kami mengatakan bahwa para ulama sepakat menganggap sunat 
memuiai doa dengan membaca hamdalah (memuji) kepada Allah 
Swt. dan menyanjung-Nya, kemudian membaca salawat untuk 
Rasulullah Saw. Demikian pula di akhir doa, disunatkan mem
baca kedua hal tersebut. Atsar yang menganjurkan hal ini cukup 
banyak lagi terkenal. 

10) Hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Khalifah Umar r.a.; di dalam sanad
nya terdapat Abu Qurrah Al-Asadi, sedangkan dia tidak dikenal. Hadis · ini 
diriwayatkan pula oleh Ismail ibnu lshaq Al-Qadhi, dari hadis Umar ibnu 
Musawri .rang menceritakan kepadanya seorang guru dari kalangan: keluar
ganya, "Alm pernah mendengar sahabat Sa'id ibnul Musayyab bercerita bah
wa tiada suatu doa pun yang tidak disebut padanya salawat untuk Nabi 
Saw., melainkan doa tersebut bergantung di antara langit dan bumi." Sanad 
riwayat ini dhaif. Imam Baihaqi meriwayatkannya pula secara ma.rfu' de
ngan lafaz berikut: 

Doa itu terhalang dari Allah sebelum dibacakan salawat untuk Nabi Muham
mad dan para keluarganya. 

Hadis ini berpredikat gharib, di dalam sanadnya terdapat dua orang yang 
berpredikat dhaif. 
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Membaca ! salawat untuk para nabl beserta keluarga 
mereka 

Para ulama sepakat dalam masalah membaca salawat untuk Nabi 
kita, Muhammad Saw., begitu pula untuk mereka yang termasuk 
ke dalam golongan orang yang boleh disalawati. Salawat ini disu
natkan buat para nabi lainnya dan para malaikat secara terpisah. 
Membaca salawat buat selain para nabi, menurut pendapat jum
hur ulama pada dasarnya tidak boleh. Oleh karena itu, tidak bo
leh dikatakan "Abu Bakar shallallaahu 'alaihi wasallama". Sehu
bungan dengan larangan ini para ulama masih berselisih, seba
gian dari · teman kami mengatakan bahwa hal tersebut haram. 
Mayoritas mereka mengatakan hal tersebut makruh tanzih. 

Di antara mereka pada umumnya mengatakan bahwa hal ter
sebut tidak makruh, melainkan hanya bertentangan dengan hal 
yang lebih utama. 

Tetapi menurut pendapat yang sahih dan dipegang oleh ma
yoritas ulama maliruh tanzih, mengingat hal tersebut merupakan 
lambang dari ahli bid'ah, sedangkan kita telah dilarang memakai 
lambang mereka. Perkara yang dimakruhkan ialah suatu perkara 
yang dilarang oleh syariat secara khusus. ll) 

Teman-teman kami mengatakan, "Menurut pendapat yang 
dapat dijadikan pegangan dalam masalah ini, bersalawat merupa
kan suatu kekhususan bagi kalangan ulama Salaf yang ditujukan · 

11) Al-Hafizh di dalam kitab Al-Fat-h-nya mengatakan, lbnul Qayyim pemah 
.mengatakan bahwa menurut pendapat yang terpilih salawat itu untuk para 
nabi, para malaikat, istri-istri Nabi, keluarganya, keturunannya, dan orang
orang yang taat kepadanya secara global. 

Membaca salawat buat selain para nabi, yaitu untuk seseorang tertentu 
hingga menimbulkan suatu kesan bahwa hal tersebut merupakan suatu per
lambang baginya, hukumnya makruh. Terlebih lagi jika hal semisal tidak di
lakukan buat orang yang semisal dengannya atau orang yang lebih utama 
darinya. Akan tetapi, seandainya disepakati hal seperti ini ditujukan kepada 
seseoi:ang dalam kondisi tertentu tanpa menjadikannya sebagai perlambang 
buatnya, hal seperti ini tidak dUarang. 

Oleh karena itu, tidak pemah ada suatu riwayat pun yang menerang
kan hal ini menyangkut selain orang yang pemah disauiwati oleh Nabi Saw. 
Mereka yang pernah mendap.at salawat dari Nabi Saw. adalah orang-orang 
yang menunaikan zakat, hal ini pun jarang terjadi. Hal yang sama terjadi 
pula terhadap kisah istri Japir dan keluarga Sa'd ibnu Ubadah. 
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untuk para nabi." Sebagaimana perkataan kami, "Azza wajalla," 
hanya dikhususkan untuk Allah Swt. Untuk·itu, tidak boleh dika
takan Muhammad 'azza wajalla, sekalipun pada kenyataannya 
beliau adalah orang yang mempunyai sifat mulia lagi agung. Ti
dak boleh pula dikatakan Abu Bakar dan Ali Saw., sekalipun 
maknanya benar. 

Ulama Salaf sepakat memperbolehkan bersalawat untuk se
lain para nabi bila mereka diikutkan kepada para nabi. Untuk itu 
boleh diucapkan, "Ya Allah, limpahkanlah salawat buat Nabi Mu
hammad dan keluarga serta para sahabatnya, istri-istrinya, ketu
runan dan para pengikutnya." Hal ini berlandaskan kepada hadis 
sahih yang membolehkannya, dan kita telah diperintahkan untuk 
melakukannya dalam tasyahhud. Para ulama Salaf :rµasih tetap 
melakukannya, sekalipun berada di luar salat. 

Mengenai ucapan salam penghormatan, Syekh Abu Muham
mad Al-Juwaini dari kalangan teman kami mengatakan bahwa 
pengertian salam sama dengan salawat. Salam tidak boleh dituju
kan kepada orang yang gaib (tidak hadir) dan tidak boleh dituju
kan secara khusus kepada selain para nabi. Tidak boleh dikata
kan Ali alaihis salaam; dalam hal ini sama saja antara -0rang 
yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal dunia. 

Bagi orang yang hadir, ucapan salam boleh dilakukan terha
dapnya. Untuk itu boleh diucapkan, "Semoga kesejahteraan (sa
lam) terlimpah kepadamu," atau "Salaamun 'alaikum," atau "As
salaamu 'alaika," atau "As-salaamu 'alaikum." Hal ini telah dise
pakati oleh semuanya. Penjelasannya secara rinci akan kami ke
mukakan di dalam babnya. 

Hukum mengucapkan radhlyallaahu'anhu dan rahlmahul
laah 

Disunatkan mengucapkan radhiyallaahu 'anhu dan rahimahul
laah untuk para sahabat dan para tabi'in serta orang-orang sesu
dah mereka dari kalangan ulama, ahli ibadah, dan semua orang 
terpilih: Maka dikatakan terhadap mereka kalimat radhiyallaahu 
'anhu (semoga Allah meridainya), atau rahimahullaah (semoga 
Allah merahmatinya) dan lain sebagainya yang semakna. 

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ucapan radhi
yallaahu 'anhu hanya khusus bagi para sahabat, sedangkan se-
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lain mereka diucapkan rahimahullah saja. Sebenarnya pendapat 
itu kurang sesuai, bahkan pendapat sahih yang dipegang oleh 
jumhur ulama menilainya sebagai hal yang sunat, dalilnya cukup 
banyak. Apabila yang disebutkan adalah seorang sahabat anak 
seorang sahabat, maka dikatakan radhiyallaahu 'anhuma (se
moga Allah meridai keduanya), seumpamanya sahabat Ibnu 
Umar Radhiyallaahu 'anhuma. Hal yang sama dikatakan pula ke
pada Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Ja'far, dan Usamah ibnu Zaid 
serta lain-lainnya. Tujuannya ialah agar taradhdhi mencakup sa
habat yang bersangkutan dan orang tuanya secara keseluruhan. 

Ucapan yang pantas apablla dlsebutkan nama Luq·man dan 
Maryam 

Apabila ditanyakan, "Apakah apabila disebut Luqman dan Mar
yam untuk keduanya diucapkan salawat sama seperti t.erhadap 
para nabi, atau diucapkan taradhdhi seperti t.erhadap para saha
bat dan para wali? Atau diucapkan t.erhadap keduanya 'Alaihimas 
Salaam?" Menurut jumhur ulama, keduanya bukan t.ennasuk na
bi. Pendapat yang mengatakan bahwa keduanya: t.ermasuk nabi 
adalah pendapat yang syadz (menyendirij, tidak usah dihiraukan 
dan tidak usah dijadikan sebagai rujukan. Hal ini kami jelaskan 
di dalam kitab Tahdzibul Asma wal ~ughaat dengan ket.erangan 
yang lengkap. Ada sebagian ulama yang pendapatnya memberi
kan pengertian bahwa Luqman atau · Maryam memakai shallal
laahu 'alal anbiyaa-i wa 'alaihi wasallama atau shallal,laahu 'alal 
anbiyaa-i wa 'alaihimaa wasallam. Dikatakan demikian karena 
keduanya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada 
orang yang disebut dengan Radhiyallaahu 'anhu, karena Al-Qur
'an t.elah mengangkat keduanya. Menurut hemat kami pendapat 
ini tidak menjadi masalah, t.etapi menurut pendapat yang lebih 
kuat mengatakan radhiyallaahu 'anhu atau 'anha, karepa kali
mat ini · khusus bagi selain para nabi dan keduanya masih belum 
t.erbukti kenabiannya. 

Imamul Haramain menukil suatu kesepakatan ulama yang 
menyatakan bahwa Maryam bukan nabi, menurut penulis kitab 
A/,-Jrsyad. Menurut pengertian lahiriahnya seandainya dikatakan 
'alaihi atali 'alaihas salam, tidak apa-apa. 
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ZIKIR DAN DOA BAGI PERKARA 
YANG MENDADAK (INSIDENTAL) 

Semua yang telah kami sebutkan dalam bah terdahulu diamalkan 
berulang-ulang pada setiap pari dan malam hari, seperti yang di
jelaskan sebelumnya. Yang akan kami ketengahkan sekarang 
adalah zikir-zikir dan doa yang hanya berlaku dalam waktu ier
tentu karena penyebab yang bersifat mendadak, karena itu dalam 
mengetengahkannya tidak memakai urutan. 

Doa lstlkharah 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Jabir 
ibnu Abdullah r.a. yang menceritakan: 
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Dahulu Rasulullah Saw. mengajarkan ber-istikharah kepada 
kami dalam semua urusan, seperti halnya (beliau mengajar
k.an kepada kami) suatu surat dari Af-Qur'an. Beliau bersab
da, "Apabila seseorang di antara kalian bertujuan melakukan 
suatu perkara, hendaklah ia salat dua rakaat selain salat far
du, kemudian mengucapkan, "Ya Aflah, sesungguhnya aku 
ber-istikharah kepada-Mu melalui ilmu-Mu, dan aku memo
hon kekuasaan melalui kekuasaan-Mu, serta aku memohon 
kepada-Mu sebagian dari karunia-Mu yang agung. Sesung
guhnya Engkau berkuasa, sedangkan aku tidak berkuasa~ 
Engkau mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui, dan 
Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Allah, jika 
Engkau mengetahui perkara ini baik untuk diriku dalam aga
maku, penghidupanku, dan akibat dari perkaraku -atau Ja
bir r.a. mengucapkan-· dalam perkaraku yang dekat dan 
yang kemudian, maka takdirkanlah perkara ini untukku dan 
mudahkanlah bagiku untuk melakukannya, kemudian ber
kahilah daku di dalamnya. Jika Engkau mengetahui perkara 
ini buruk bagi diriku dalam agamaku, penghidupanku dan 
akibat dari perkaraku -atau Jabir r.a. mengucapkan- da
lam perkaraku yang dekat dan yang kemudian, maka paling
kanlah ia dariku (dan palingkanlah aku darinya) dan takdir
kanlah kebaikan buatku l) sebagaimana mestinya, kemudian 
ridailah daku dengannya. Jabir r.a. mengatakan, "Hendaklah 
ia menyebutkan keperluannya." 

Para ulama m~ngatakan, disunatk.an ber-istikharah dengan salat 
dan mengucapk.an doa tersebut; salat yang dilakukannya adalah 
dua rakaat, yaitu salat sunat. Menurut pengertian lahiriahnya 
salat sunat ini dapat terealisasi dengan dua rakaat salat sunat 
rawatib, salat sunat tahiyyatul masji~, dan salat sunat lainnya. 

1) Yang di dalamnya terkandung pahala dan rida dari-Mu kepada pelakunya. 
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Pada rakaat pertama sesudah Al-Fatihah hendaknya ia 
membaca surat Al-Kaafiruun, sedangkan dalam rak.aat kedua 
adalah surat Al-Ikhlash.2> Seandainya seseorang uzur tidak dapat 
menunaikan salat, ia boleh ber-istikharah hanya dengan doa. Di
sunatkan membuka dan mengakhiri doa tersebut dengan ucapan 

· hamdal.ah dan salawat serta salam untuk Rasulullah Saw. 
-Istikharah ini disunatkan dalam semua perkara, seperti yang 

telah dijelaskan oleh · nash had.is sahih ini. Apabila seseorang te
lah melakukan istikhanih, ia boleh mengerjakan hal yang dimak
sud manakala hatinya la.pang terhadapnya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dengan 
sanad yang dhaif, dinilai dhaif oleh Imam Turmudzi dan lain
lain, melalui Abu Bakar r.a. yang menceritak.an: 
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Nabi Saw. apabila henda'k melakukan suatu urusan, terlebih 
dahulu mengucapkan doa berikut: "Ya Allah, berilah aku is
tikharah dan pilihkanlah buatku." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni ntelalui Anas r.a. 
yang menceritakan: 

2) lbnu Allan di dalam SyarhulAdzkar mengatakan bahwa Al-Hafizh Az-Zainul 
Iraqi mengatak:an, "Aku belum }>Elrnah menemukan sesuatu pun pada jalur 
periwayatan hadis ini yang menentukan bacaan dalam dua rakaat isti
kharah, Tetapi yang disebutkan oleh Imam Nawawi cocok, mengingat kedua
nya adalah surat Al-Ikhlash, maka amatlah serasi bila dilak:ukan di dalam 
salat yang tuju11nnya ialah ikhlas dalam berharap dan berserah diri secara 
murni serlll men_ampak:kan ketidak:mampuan. 
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RasuluUah Saw. pernah l>ersabda kepadaku, "Hai Anas, apa
bila engkau berniat melakukan suatu perkara, ber-istikharah~
lah kepada Rabbmu mengenainya sebanyak tujuh kali. Kemu
dian perhatikan manakah yang paling dicenderungi oleh hati 
ml!-, sesungguhnya kebaikan berada padanya." 

Sanad hadis ini gharib, di dalamnya terdapat orang yang tidak 
aku kenal. 3> 

3) lbnu Allan· di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Al-H~h pemah 
mengatakan, "Tetapi guru kami, yakni Al-Hafizh Zainul Iraqi, mengatakan 
di dalam syarah Tunnudzi mengomentari perkataan Imam Nawawi, bahwa 
mereka (para perawi hadis ini) orang-orang yang dikenal, t~api di dalamnya 
terdapat seorang perawi yang dikenal sangat dhaif, yaitu Ibrahim ibnul 
Barra. la disebutkan oleh Al-Uqaili di dalam kitab Adh-Dhu'afa, begitu pula 
lbnu Hibban dan lain-lainnya. Mereka mengatakan bahwa Ibrahim ibnul 
Barra sering menceritakan hal yang batil dari orang yang tsiqah. lbnu Hib
ban menambahkan, ia tidak layak disebut-sebut kecuali dengan tujuan untuk 
mencelanya. Guru kami mengatakan, berdasarkan penilail,Ul tersebut hadis 
ini gugur (tidak dapat dipakai). Hal yang telah ditetapkan dari Rasulullali 
Saw. ialah bahwa beliau apabila berdoa melakukannya tiga kali. · Aku (lbn 
Hajar) mengatakan, hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhari melalui h1 
dis sahabat Apas r.a. Guru kami mengatakan, apa yang telah disebutkan s, 
belwpnya, yaitu ia dapat melakukannya. manakala hatinya merasa lapan 
terhadap perkara itu. Seakan-akan dalam hal ini ia berpegang kepada hadi 
ini, padahal tidak dapat dipegang, sesungguhnya lbnu Abdus Salam tela 
memfatwakan hal yang bert~ntangan dengan hal tersebut. Karena itu, tide: 
ada kaitannya dengan pengertian setelah istikharah; bahkan kapan saja i 
mengerjaka:n, kebaikan akan selalu ada padanya. Hal ini dikuatkan denga 
apa yang disebutkan di akhir hadis lbnu Mas'ud r.a .. dalam sebagian jalw 
nya yang menyatakan, "Kemudian hendaklah ia bertekad." Aku (lbnu Hajai 
mengatakan bahwa aku telah menjelaskan dalam pembahasan yang lal1 

bahwa para perawinya berpredikat dhaif, tetapi keadaannya jauh lebih bai: 
daripada perawi hadis ini. 
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DOA DAN ZIKIR YANG DIUCAPKAN 
DI WAKTU 1GENTING 
DAN DI WAKTU MENGHADAPI 
BERBAGAI MACAM GANGGUAN 

Doa ketlka kesulltan dan menghadapl perkara pentlng 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Shahih Bukhari clan Shahih 
Muslim melalui Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. apabila mengalami kesulitan mengucapkan doa 
berikut: 

J ' ~ ' . ., ' ':i ' ,-: q ,.:t~:=-ti "-"~ti~1u1\f,~,14~ai~t{:t,{u,~J~J'i-e:~ ~?" .':J ,., ,,, .. ,.. ,.~ ' ~ ' 
. jfJf ~jJi ~_S ~~11" 4';5 9'J'. :.,11 ~~I ~_l ~h 

Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Mahaagung lagi Maha 
Penyantu'n. Tidak ada Tuhan selain Allah, Rabb ~rasy yang 
agung. Tidak ada Tuhan selain Allah, Rabb langit dan Rabb 
bumi, Rabb ~asy yarig mulia. 

Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa. Nabi Saw. 
apabila mengalami suatu kesulitan, beliau mengucapkan doa ter
sebut. Hazabahu amrun artinya mengalami suatu perkara pen
ting, atau mengalami kesulitan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam TU:rmudzi melalui 
Anas r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. apabila mengalami 
suatu kesulitan mengucapkan doa berikut: 

Wahai Yang Hidup Abadi, wahai Yang mengurus makhluk
Nya secara terus-menerus, aku memohon pertolongan dengan 
rahmat-Mu. 
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Imam Hakim mengatakan hadis ini sanadnya sahih. 

Kami meriwax_atkan pula di dalain · kitab Imam Turmudzi me
lalui sahabat Abu Huraitah r.a. yang inenceritakan bahwa Nabi 
Saw. apabila mengalami suatu perkara yang menyusahkannya 
mengangkat kepalanya ke langit,lalu berdoa: 

Mahasuci Allah Yang Mahaagung. 

Apabila bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan: 

-'"-!i;:--~i ...-G . ,g .. (?- .. 

Wahai Yang Hidup Abadi, wahai Yang mengurus makhluk
Nya secara terus-menerus. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Anas r.a. yang menceritakan bahwa doa yang pa
ling banyak diucapkan oleh Nabi Saw. ialah: 

Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan keQOiikan di 
akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. 

Imam Muslim di dalam riwayatnya menambahkan, "Sahabat 
Anas r.a. apabila hendak mengucapkan suatu doa selalu meng
ucapkan doa ini, dan dalam doa lainnya ia selalu menyertakan 
doa ini." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Nasai dan kitab 
Ibnu Sinni melalui Abdullah ibnu Ja'far, dari sahabat Ali k.w. 
yang menceritakan: 

,.., ,,. ,., ,,. -: ' ~ ~ Yi .... ~ ; 
J"'..,\" ~u~I ~~{~,,_1..,...-_...~{u11--:~\J "-''. · .:.J .... L--1~ .... ,,, ; ..r-~ _J.., •• ~.... ~ .J ~ 
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Rasulullah Saw. telah mengajarkan kepadaku kalimat-ka
limat berikut, dan beliau memerintahkan kepadaku apabila 
tertimpa kesusahan atau kesulitan untuk mengucapkannya, 
yaitu: "Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Mahamulia lagi 
Mahaagung, Mahasuci Dia, Mahaberkah Allah, Rabb 'Arasy 
yang agung; segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. »U 

Abdullah ibnu Ja'far selalu mengajarkan doa ini dan meniupkan
nya kepada orang yang sakit atau demam. Ia mengajarkannya 
juga kepada anak-anak perempuannya yang dinikahi oleh orang 
luar. 

Al-mau'uk, orang yang sakit atau demam, menurut pendapat 
yang lain ialah orang yang pingsan karena penyakit demam. 

Al-mughtariban minan-nisaa, wanita yang dinikahi oleh 
lelaki yang bukan dari kalangan karib kerabatnya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Abu Bakrah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

7~~,~jj "J.~,JJ~:;J ~ ~\ :yj~,~~ 
~ .,, .,, .,, ,.. _fe a"" " ,,,, .,,, .,,.,,, .,,,, .,,,, ,,, 

,;:":"'\~~\--:'~I <f "i"i ~ ,~l:;, ~ !.L"....\~ d.:.~-~-u "f::: 
• ~ )/,,,'LI.,, )t '-u-= ~ (:j c.::7"r :J ~·· '? 

Doa orang yang tertimpa kesusahan ialah, "Ya Allah, aku 
mengharapkan rahmat-Mu, maka janganlah Engkau serah
kan aku kepada diriku barang sekejap mata pun, dan per
baikilah keadaanku seluruhnya, tidak ada Tuhan selain Eng
kau." 

1) Al-Hafizh mengatakan, hal yang lebih serasi adalah penulis menyebutkan 
hadis ini sesudah hadis lbnu Abbas yang ada dalam permulaan kitab, karena 
hal ini lebih sesuai. · 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Ibnu Majah melalui Asma binti Umais r.a. yang menceritak.an: 

,,,. ' ' ..-:' ' J, ,,. ~~~qi t,,j~oJ~;!'l1.w1,-:-:.J,1J~_S J -1\lg 
1' ,,, ,,. ,,. r.-_.., ,,,,,, .. ~,,,, ,,. ,,. 

/~ i 11 ~ J; ~1 {l;I -y~i J _;i -~-:·D~i ~ ~;~1 ---J, - ,,, - ,i' ,,, ,,. ,,. ,.. 

. (: •• " ~. -li 
"" ,:,, 

Rasulullah Saw. -pernah bersabda kepadaku, "Maukah engkau 
kuajarkan beberapa kalimat yang engkau ucapkan di kala ke
susahan atau .bila engkau dalam kesusahan? Yaitu, 'Allah, 
Allah adalah Raobku, aku tidak mempersekutukan-Nya de
ngan sesuatu pun'." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Qatadah 
r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

"~i~-"- ~,,.-i,,,.i\ ;;''-'-' ," .. ,,,.< '• 16ii ";,,--i ~'p 
~~v-N ~;'~ ,)_J__,-..i ~~-'~r.?J .. c.r (.T ,. ;,ii,,,,,,,,,,.~--- ,1 ., _.,, <'~ 

• ~3~J...UI eu;\ 

Barang siapa membaca ayat Kursi dan ayat-ayat di akhir 
surat Al-Baqarah ketika kesusahan, niscaya Allah Swt. akan 
menolongnya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab yang sama melalui Sa'd ibnu 
Abu Waqqash r.a. yang menceritak.an: 

""' ,,.,,,,_ • J ,,,,,, ,,,.. ' ~ \ /. 0 

~~s~1 :/f"./i-::,,,,~ru,1,-,_:Jl\J'-',J/ ~ ,., ,--.aJ,,, GJ~ r_..J--',,,,.. ~,,,, ~J ,,,, 

J~ ~ / ,,,.; -,J .---,~,,,.11/ J-:,,.,,,,.} tf\ g ")'(;. 4)"-!'~ 
cllll \ -- - ... ~ d..l , ~ ~ l ~ 'i"": :" ~ ~,,, y J _,,AA,,. ~ 

~~~'--';A.ti' " 4...:.-~- ;jl ,,,,,, 

~~S'\~1'd.)1 ~5i : ~~1'-3G~a ,~ ~J~ . ,,, ,, ,,. ,,. ,.., ,;-;,, " 
(A'v 's:.Ll~I) . ~\J!JI 0-t· .. ,-,5::=~\ "" " ... .,,,,,,,,,,,,,,, .............. 

' 
Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Sesung-
guhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat (doa) yang 
tidak sekali-kali diucapkan oleh orang yang kesusahan ke-
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cuali ia dibebaskan darinya, yaitu kalimat (doa) s{1,udaraku 
Yunus a.s., "Maka ia menyeru dalam tempat yang gelap, 'Bah
wa tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci 'Engkau, se
sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim'." 
(Ai-Anbiya: 87) · 

Imam Turmudzi telah meriwayatkan pula hadis ini melalui Sa'd 
yang menceritak.an bahwa Rasulullah Saw. pemah berdoa: 

,: / ' /. -?Jr~ ,, • ,,,J ,,,.,,,,,.,,,. v"'...- "\ "~\ J .... ,, .... ~)UJ.~ :9~1~c;~J~J ~..).)_..~ylG~ O~..) 
9 ) _,, (--:;' · J ,,_..,,f ~ ':'~ t\t_i\ ~ c~ ~r-! \ ~~ L~::i ~J~t~r ~ ~ ~,,, · 

.... -~~~.~.\~\ 1!i~"...-: -~~ '~~ . . .... ~~ ~ r .... --
Doa Dzun Nun ketika berdoa kepada Rabbnya, sedangkan ia 
berada di dalam perut ikan besar ialah, "Tidak ada Tuhan se
lain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang aniaya." Tidak sekali-kali seorang lelaki 
muslim mengucapkan doa ini dalam sesuatu (permintaan) 
melainkan diperkenankan baginya. 

Doa apablla merasa takut karena sesuatu atau karena 
terkeJut 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Tsauban 
r.a. yang menceritak.an bahwa Nabi Saw. apabila merasa takut 
karena sesuatu mengucapkan doa berikut: 

!1 ~\" ~<~ oil/)~ "'1 )~ \ ,;) 
• 6-.J ~-r ll '-}J '-.U ( iU.I ~ 

Dialah Allah, Allah Rabbku, tiada sekutu bagi-Nya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Turmudzi melalui Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kak.eknya 
yang menceritakan bahwa Nabi Saw. mengajarkan kepada mere
ka (para sahabat) beberapa kalimat (doa) yang diucapkan ketika 
merasa terkejut, yaitu: 

,,,,,,,,, ,, ,,, r .... .,.-;,,,. ,......-: ,, .. ,:,;, '-- r,,,.i.:;. J.,,J .... 
vi~~, o.)~ J-ll-'~ · tvl::.>I ~ 1 u~ _;.._e\ -,,,, J.,_ ,,,,,,.,,, - .,,, ,,,,, ,,.,,_,, (,,j',,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,, .,,, > ~ 
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Alm berlindung kepada kalimah-kalimah Allah yang sempur
na dari kemurkaan-Nya dan kejahatan hamba-hamba-Nya 
serta dari godaan setan dan dari kedatangan mereka kepa
daku. 

Abdullah ibnu Amr selalu mengajarkan doa tersebut kepada 
anak-anaknya yang telah tamyiz dan yang belum tamyiz. Ia me
nulis kalimat-kalimat tersebut, lalu mengalungkannya ke leher
nya. Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. 

Doa apablla tertimpa kesusahan atau kesedlhan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Abu Musa 
Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 
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Allah, aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-laki dan 
hamba perempuan-Mu. Diriku berada di dalam genggaman 
(kekuasaan)-Mu, jiwaku berada di dalam tangan (kekuasa
an)-Mu, hukum-Mu berlangsung pada diriku, keadilan bela
kalah keputusan-Mu terhadap diriku, aku mf!mohon kepada
Mu dengan menyebut semua asma milik-Mu yang Engkau na
makan buat diri-Mu, atau Engkau turunkan di dalam kitab
Mu, atau Engkau mengajarkannya kepada seseorang di an
tara makhluk-Mu, atau Engkau memilihnya di dalam ilmu 
gaib di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai nur dadaku, 
kebahagiaan hatiku, penghapus kesedihanku dan pelenyap ke
susahanku." Maka seorang dari kalangan kaum (yang hadir) 
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang merugi 
adalah benar-benar orang yang tidak membaca doa-doa terse
but.-.. Nabi Saw. menjawab, "Memang benar. Karena itu, ucap
kanlah selalu doa tersebut dan ajarkanlah (kepada orang 
lain). Sesungguhnya orang yang mengucapkan doa itu karena 
memohon apa yang terkandung di dalamnya, niscaya Allah 
Swt. melenyapkan kesedihannya dan melestarikan kegembira
annya . ..2> 

Doa ketika terJerumus di dalam keblnasaan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Binni melalui Ali k.w. 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

2) Hadis diriwayatkan oleh lbnu Sinni di dalam kitab 'Amalul Yaumi wal 
Lailah, pada Bab "Doa yang Diucapkan Apabila Mengalami Kesusahan", ha· 
dis no. 334. Al-Hafizh sesudah mengetengahkan hadis ini mengatakan bahwa 
hadis ini gharib. Hadis ini diketengahkan pula oleh lbnu Sinni setelah hadis 
Abu Musa yang disebutkan dalam bab ini melalui Abdullah ibnu Mas'ud r.a. 
dalam makna yang sama. Hadis lbnu Mas'ud lebih kuat dari segi sanad dan 
para perawinya lebih terkenal. Hadis lbnu Mas'ud berpredikat hasan dan di
nilai sahih oleh sebagian para imam. Al-Hafizh di dalam kitab Takhrijul 
Adzkar mengatakan, "Sungguh mengherankan mengapa Syekh (Imam Nawa
wi) merujuk kepada hadis yang dhaif dari hadis yang lebih kuat darinya." 
Kami mengatakan, hadis lbnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Ahmad di da
lam kitab Musnad no. 3712, dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahih no. 2372. 
Imam Hakim meriwayatkannya pula dan menilainya sahih di dalam kitab 
Majma'uz Zawaid, juz 10, him. 136, dan . ia menisbatkan kepada Imam 
Ahmad, Abu Ya'la, dan Al-Bazzar. 
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"Hai Ali, maukah engkau kuajarkan beberapa kalimat (doa) 
yang engkau ucapkan bila berada dalam kesulitan?" Aku 
menjawab, "Tentu saja aku mau, semoga Allah menjadikan 
diriku sebagai tebusanmu:• Nabi Saw. bersabda, "Apabila 
engkau mengalami kesulitan, ucapkanlah, 'Dengan nama 
Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tidak ada 
daya dan tidak ada kek.uatan kecuali dengan pertolongan 
Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung,' maka sesungguhnya 
Allah Swt. akan menolak berbagai macam malapetaka3> se
suai dengan kehendak-Nya berkat kalimat tersebut." 

Al-warathah, artinya kesulitan yang dapat membawa kepada 
kebinasaan. 

Doa bila merasa takut terhadap suatu kaum 

Kami meriwa:)18.tkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab 
Imam Abu Daud dan Imam Nasai melalui sahabat Abu Musa Al
Asy'ari r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. apabila merasa 
takut terhadap suatu kaum mengucapka.Q., 9-9a berikut: 

,,.,..., , .• J _,J ,,., ,,., ' ,,., 
, ,:, -,_J):,_ ~!~ _j ,:,J~_,., L-, -,_., • • ~ 1$1 ~-'flt, 
~J-'.r"' i.r,,, :.- ~--' ~J~~ . .,, 

3) Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sinni di· dalam kitab 'Amalul Yaumi wal 
Lailah, no. 331, Bab "Doa yang Diucapkan Seseorang Bila Berada dalam Ke
sulitan", tetapi sanadnya dhaif. Al-Hafizh sesudah mengetengahkannya dari 
jalur Imam Thabrani di dalam kitab Doa me:iJ.gatakan bahwa hadis ini ber-

- . predikat gharib. 
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Ya Allah, sesungguhnya kami menyerahkan leher mereka ke 
dalam kekuasaan-Mu dan kami berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan mereka. 

Doa blla merasa takut terhadap sultan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui sahabat 
Ibnu Umar r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

4;,,:~fi~vf~,-§1~r~ :~~11,;,~11i ~\.~.i~,~1 
' .,,,, ~I ; ,, /_ / ~/ / ,I ..... r,;:;~ !., t),q !h-::-tf~"f\~.::.n-; ,, .,, \...:!,,\ ... "' ly.J -..ulo . ,. 'C:-~ 1.1? . 'JJ ,,,,. ,,,, ...,. ,.,., / ..... ..-. 

- ~" ..... _,,,,~ G~,~5~~,L--::;,\'21 
Apabila engkau merasa takut terhadap sultan atau orang 
lain, hendaklah engkau ucapkan, "Tidak ada Tuhan selain 
Allah Yang Maha Penyantun lagi Mahamulia. Mahasuci 
Allah, Rabb langit yang tujuh dan Rabb ~asy yang agung. 
Tidak ada Tuhan selain Engkau, amatlah kuat perlindungan
Mu dan Mahaagung pujian-Mu." 

Orang yang bersangkutan disunatkan pula mengucapkan doa 
yang telah kami sebutkan dalam bah terdahulu melalui hadis Abu 
Musa r.a. 
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Kami bersama Nabi Saw. dalam suatu peperangan. Ketika be
liau bersua dengan musuh, aku mendengar beliau mengucap
kan doa berikut, "Wahai Raja di hari pembalasan, hanya ke
pada Engkaulah aku menyembah dan hanya kepada Engkau
lah aku memohon pertolongan. • Maka aku melihat kaum laki
laki (dari pasukan musuh) mati bergelimpangan dipuku.l oleh 
para malaikat dari arah depan dan arah belakang n'tereka. 4> 

Disunatkan pula mengucapkan doa yang kami sebut di dalam bah 
terdahulu melalui hadis Abu Musa r.a. 

Doa blla digoda setan atau merasa takut terhadapnya 
Allah Swt. telah berfirman: 

Jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindung
lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. (Fushshilat: 36) 

Apabila kamu membaca Al-Qur'an, niscaya Kami adakan an
tara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehi
dupan akhirat, suatu dinding yang tertutup. (Al-Isra: 45) 

Oleh karena itu, seseorang dianjurkan ber-ta'awwudz terlebih 
dahulu; kemudian baru membaca Al-Qur'an yang mudah baginya. 

4) Al-Hafizh di dalam kitab Takhirjul Adzkar mengatakan bahwa hadis ini bel'
predikat gharib, diketengahkan oleh lbnu Sinni. Tetapi dalam riwayatnya te
lah gugur Abu Thalhah, yakni dari sahabat Anas r:a:., dari Abu Thalhah, se
dangkan•hal tersebut merupakan suatu keharusan. 
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Rasulullah Saw. berdiri melakukan salatnya, kami mende
ngarnya mengucapkan, "Alm berlindung kepada Allah dari
mu." Kemudian beliau mengucapkan pula, "Aku melaknatmu 
dengan laknat Allah," sebanyak tiga kali. Ke,riudian beliau 
mengulurkan tangannya seakan-akan hendak rnenangkap se
suatu. Ketika beliau selesai dari salatnya, kami bertanya, 
"Wahai Rasulullah, kami mendengarmu dalam salat meng
ucapkan suatu kalimat, kami belum pernah mendengar eng
kau mengucapkan kalimat itu. Dan kami melihat pula engkau 
mengulurkan tanganmu." Beliau Saw. rnenjawab, "Sesung
guhnya musuh Allah, iblis, datang dengan membawa obor da
ri api untuk ia letakkan di mukaku, maka aku katakan, ~u 
berlihdung kepada Allah darimu,' sebanyak tiga kali. Kemu
dian aku katakan pula, ~u laknat engkau dengan laknat 
Allah yang sempurna.' Maka iblis itu mundur sebanyak tiga 
kali ( tiga langkah), maka aku bermaksud untuk menangkap
nya. Demi Allah, seandainya tidak ada doa saudaraku Sulai-
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man a.s. 5>, niscaya pada pagi harinya ia benar-benar dalam 
keadaan terikat, dapat dijadikan mainan oleh anak-anak pen
duduk Madinah. 

Menurut k.ami, orang yang bersangkutan dianjurkan pula mela
kukan azan seperti azan salat. Kami telah meriwayatkan di da
lam kitab Shahih Muslim melalui Suhail ibnu Abu Shaleh yang 
telah menceritak.an: 

6) Di dalam hadis ini terkandung pengertian bahwa boleh bersumpah tanpa di
minta untuk bersumpah, tujuannya ialah untuk membesarkan dan meng
agungkan apa yang diberitakan oleh orang yang bersangkutan serta sebagai 
ungkapan yang menegaskan kebenaran berita dan gambarannya. Banyak ha
dis yang mengandung hal seperti itu. Yang dimaksud dengan doa Nabi Sulai
man ialah seperti apa yang disitir oleh firman-Nya: 

Wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahilah daku suatu kerajaan yang 
tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. (Shad: 35) 

Di dalam ayat ini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa hal tersebut 
khusus bagi dia (Nabi Sulaiman a.s.), maka Nabi Saw. tidak mengikatnya. 
Ketika beliau Saw. teringat kepada doa Sulaiman a.s., ia menduga bahwa di
rinya tidak akan mampu melakukan hal itu,.atau beliau tidak mau melaku
kannya karena rendah diri dan sopan santun. 
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Ayahku menyuruhku ke kampung Bani Haritsah ditemani se
orang pelayan lelaki kami atau seorang teman kami. Tiba-tiba 
ada suara yang menyeru namanya dari arah kebun kurma, 6> 
lalu orang yang menemaniku itu memeriksa kebun. Ternyata 
ia tidak melihat sesuatu pun. Lalu aku ceritakan hal tersebut 
kepada ayahku, maka ia berkata, "Seandainya aku mengeta
hui bahwa kamu akan menjumpai hal seperti itu, niscaya aku 
tidak akan mengirimmu. Tetapi bila kamu mendengar suatu 
suara (yang memanggilmu), maka serukanlah azan salat, ka
rena sesungguhnya aku pernah mendengar Abu Hurairah r.a. 
menceritakan suatu hadis dari Rasulullah Saw., bahwa se
sungguhnya setan apabila diserukan azan salat, mdka ia lari. 

Doa blla menghadapl perkara berat yang tldak terelakkan 

Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Hurairah r-.a. yang telah menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pernah bersabda: 

,,., ,,_,_., ..-:: , /. ) ,,, ,,,,,, )~" J .:,r 
t1 "o~,~a\1 _.,_)I~~\ ~.PH~ ~\JI~\_,~~ .. \~~\ 
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Orang mukmin yang kuat7> lebih baik dan lebih disukai oleh 
Allah Swt. daripada orang mukmin yang lemah, tetapi pada 

6) Al-haith, kebun kurma yang l!ekelilingnya dipagari. 
7) Orang mukmin yang sempurna imannya, yakni yang kuat tubuh dan jiwa

nya, mempunyai tekad dan semangat lagi mempunyai kekuatan dan kemam
puan untuk mengerjakan semua pekerjaan ibadah seperti puasa, haji, jihad, 
amar ma'ruf dan nahi munkar, dan bersabar dalam mengerjakannya serta 
hal-hal lain yang dapat menegakkan agama serta dapat membangkitkan ka
limah (persatuan) kaum muslim. 
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masing-masing terkandung kebaikan. Rajinlah mengerjakan 
apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada 
AUah, dan jangan sekali-kali kamu patah semangat (lemah). 
Apabila kamu tertimpa suatu musibah, janganlah kamu me
ngatakan, "Seandainya aku berbuat, niscaya akibatnya akan 
demikian dan demikian," tetapi katakanlah, "Aflah telah me
nentukan, dan apa yang dikehendaki-Nya niscaya akan ber
langsung," karena sesungguhnya mengandai-andai itu dapat 
membuka perbuatan setan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui Auf 
ibnu Malik r.a. yang menceritakan: 

" -;, / a\ ,:: . /. ,,..,, 

~ . :,.,~,j~ -~,,..~.,,,.. ---:-'"=· ~/~~(ljLl-;:.~1~1 ~ ,,.. ... ~~~r~,.. ,,..,, J~ ~ ~ •1J,". ~ -'1 ., .::_,,ti,,... ,, . ,,, ).,, ) ,,... ,, ,., : /_,, ~ (!} ~ 
~ 4~y~3A..U~_r:> ,,~ 

,.., ,,... \ ,, ; a J. ...-: \ ,, ~ ,,... / al 

~~ ,~l~/;ti~L5~151 :~J~~I 
a " . ;;,, ' r ,, a;!?, ,, _, ,,... /,, ~,, . i"~f\ ,,...,,_ ,,.t'.il,., ,.,,,, t 1/-:.ii. 7 "\~~\g , ., ~ 
~~ ~__, ~ u- / . ,, ,,... .. ::, 

Nabi Saw. pernah memutuskan peradilan di antara dua 
orang lelaki. Berkatalah orang yang terkena sanksi (kalah) ke
tika berpaling pergi, "Cukuplah Aflah sebagai Penolongku, 
dan Aflah adalah sebaik-baik Pelindung." Maka Nabi Saw. 
bersabda, "Sesungguhnya Aflah Swt. mencela sikap patah se. 
mangat (lemah\ tetapi hendaklah kamu bersikap tena7ld. 
Apabila ada suatu perkara yang memberatkanmu, hendaklah 
kamu ucapkan, 'eukuplah Aflah sebqgai Penolongku, dan 
Allah adalah sebaik-baik Pelindung'. " B> 

Al-kaill, mempunyai arti yang banyak, antara lain sikap yang te
nang dan hati-hati. Makna yang dimaksud ialah hendaklah kamu 
melakukan pekerjaanmu dengan tenang dan hati-hati agar kamu 
dapat bertahan dalam menyelesaikannya. 

8) Hadis ini berpredikat hasan. 
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Doa blla menghadapl perkara yang sullt 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Ibnu Sinni melalui sahabat 
Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah ber
doa: 

Ya Allah, tiada kemudahan selain apa yang Engkau jadikan 
mudah, dan Engkau dapat menjadikan tanah yang sulit jika 
Engkau kehendaki menjadi mudah. 9> 

Al-ha%n, tanah yang keras lagi kasar dan sulit ditempuh. As-sahl 
adalah kebalikannya, yakni tanah yang menghampar lagi mudah 
ditempuh. 

Doa blla mendapat kesulltan penghldupan 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Ibnu Sinni melalui sahabat 
lbnu Umar r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah ber
sabda: 

,.,,,,,,< ,s1J;..,~,,, ?( ~ .. =.,~., ,; -'"\ 6c: ,._,,..,r, "'<~ ,~.,,,,~ 
~,,, ~LJ,,,,, .. ,.. j' ,,, ... ~ ,,,~- ~ 

"' ..... ~;; . ,, ,,, H / / :'~ 'I~. "' I~ . 4, .. j;' :' 
~J I ,'7'-:!~.Jf.:JL-A.J~c;-~ P> ·,..,,, ... ~ 
(__.-j.;~ ~ .,,~1., i/~~ (Jj G'j Lc1ul,"a.a, 
LP .. . ~ ~(::fJ,,, .. ,..l:!, ~. ,, " ;, 

,.. -:-:-."',~-!.-:.. ...-r,.._..". t.-:'~".,,... 1-' 
• ~ \.0 ~ u JI_, ~ "';..\ • .. ,,,,,, J 

Apakah gerangan yang mencegah seseorang dari kalian apu
bila merasa kesulitan dalam perkara penghidupannya untuk ·· 
mengucapkan doa berikut bila keluar dari rumahnya, "De
ngan nama Allah (aku ucapkan) terhadap diriku, harta ben
daku, dan agamaku. Ya Allah, jadikanlah diriku rida dengan 

9) Hadis ini diriwayatkan pula oleh lbnu Hibban di dalam kitab Shahih-nya no. 
2427. Hadis ini berpredikat sahih. · 
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keputusan-Mu, dan berkahilah daku dalam apa yang telah di
tentukan (ditakdirkan) bagiku, hingga aku tidak menyukai 
menyegerakan apa yang Engkau akhirkan dan tidak pula 
mengakhirkan apa yang Engkau segerakan. »lO) 

Doa untuk menolak ·bala (bencana) 

Kami meriwayatkan di dal.am kitab Ibnu Sinni melalui Anas r.a. 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

/ ,& /. .,~ ,,, 

.1 :,: ,t ,,,, JC:"' "1 . i~ ;-, ~~ l~ ~/ ,w\ ..,..,.,_ \ \; .vw~_,_,-,, ~cP ~ ,,,.~ ·, ~(_r,: ~ ' ~ 
,,_.,,,_..,,,)~%'~· _,.,.;, "'I ~~\~~t,~~J;,,\""l~I"" 

...::., \ c)_j.) 4'..J' ,, ~» ~ ~ \J :1' ":'.",-9 J ,U1 C:,L....;.J \,cl - ,,,,,,, .,.,,,,, ... ,, :, ' ,,,, 

Tidak sekali-kali Allah memberikan nikmat kepada seorang 
hamba dalam keluarga, harta benda dan anaknya, lalu ia 
mengucapkan~ "lni adalah apa yang dikehendaki oleh Allah, 
tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah,• lalu ia me
lihat padanya suatu bencana selain maut. ll) 

Doa blla tertlmpa malapetaka12> keen atau besar 

Allah Swt. telah berfirman: 

~ ' ,, _, J. _,i;;., . ' .,,.., ,, ,.; ., ; .., / , . '. ... ~ "' .., 
t:,\" ,u\~\,.;"trt!~-:---: . .:-. """ .. ~,\S\~l11 -~~~_; 

~,, ,, .., ~ . •• 1/ ~ / ,, ., ~ J. " ,,.,, ,,,.,, 
f .. / ,,,..,,,., ,., ,,,-; ,,,.,, ,. *;,~ 'g \ \i \Ji,:-") ' di 

4. >-..)_j ~0 ~ ~ f ~ .-;-~-' . u ~ _J.,, ... .,, 
,..,,;.. i' ..,..,, .1..:-i .. r J ) I~\\\ J. 

\O\I • \00 i ;;H, . <J--' ... \ ~ ~ --'' 
Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sa
bar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mere
ka mengucapkan, "Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun" (Se
sungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya ha-

10) Di dalam sanadnya terdapat laa ibnu Maimun Al-Wasithi, dia dhaif. 
11) Sanad hadis ini dhaif. 
12) Nalebak, bencana yang menimpa diri seaeorang. 
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nya kepada-Nyalah kami dikembalikan). Mereka itulah yang 
mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat Rabbnya, 
dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Al
Baqarah: 155-157) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui sahabat 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

Hendaklah seseorang dari kalian selalu ber-istirja dalam se-. 
gala sesuatu hingga dalam masalah tali terompahnya (yang 
terputus), karena sesungguhnya hal itu pun termasuk musi
bah. 

A,y-syis'u, artinya tali terompah. 

Doa bila terbellt utang yang tak terbayar 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui sa
habat Ali k.w. bahwa ada seorang hamba mukatab datang kepa
d~nya, lalu berkata, "Sesungguhnya aku tidak mampu menutupi 
akad kitabah-ku, maka tqlonglah (bantulah) aku." Ali k.w. menja
wab, "Maukah engkau kuajarkan- beberapa kalimat (doa) yang 
pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw. kepadaku, yang seandai
nya engk.au mempunyai utang sebesar bukit, niscaya Allah akan 
melunaskannya darimu?" Sahabat Ali k.w. mengatakan: 

-:---u. ;db ) ., ~ . ~ ,, , -::i , .,..,.... ., ,,,,, -:-'i .. " ~~,, rili . ., . ., 
~ '-'. ~ I ':...<.f!' <.!AJ JI~ • • l ..,,,_ I '" 

,.,,,,. :,, .. ..,,.,,,, ""'..J ,,,,, ;, ",,,,,,,.,. v-
--:.1,,,,... ,, --: .,.. 

• ...:;.i~~ 

Katakanlah, "'Ya Allah, cukupkanlah daku dengan rezeki ha
lal-Mu agar terhindar dari rezeki haram-Mu, dan cukupkan
lah daku dengan karunia-Mu agar terhindar dari selain-Mu.,, 
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Imam Turmudzi mehgatak.an, hadis ini berpredikat hasan. Dalam 
Bab "Doa yang Diucapkan di Pagi dan Petang Hari" telah kami 
sebutkan hadis Imam Abu Daud melalui sahabat Abu Sa'id Al
Khudri r.a. tentang kisah seorang sahabat yang dikenal dengan 
nama Abu Umamah. Di dalam hadis tersebut disebutkan, "Kesu
sahan-kesusahan dan utang-utang selalu membebaniku." 

Doa blla dlcekam rasa keseplan (rasa takut) 

Di dalam kitab Ibnu Binni kami meriwayatkan melalui Al-Walid 
ibnul Walid r.a. 

Bahwa ia pernah mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesung
guhnya aku selalu dirundung oleh rasa takut." Nabi Saw. ber
sabda, "Apabila engkau telah berada di peraduanmu, ucap
kanlah, ~u berlindung kepada kalimat~kalimat AUah yang 
sempurna dari kemurkaan-Nya, siksaan-Nya dan kejahatan 
hamba-hamba-Nya, dan dari kejahatan setan-setan serta dari 
kedatangan mereka kepadaku,' maka sesungguhnya setan ti
dak dapat membahayakan dirimu atau tidak dapat mende
katimu." 

Di dalam kitab Ibnu Binni kami meriwayatkan pula melalui Al
Barra ibnu Azib r.a. yang menceritakan: 
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~:,,~"(1 "",,,., ,.,,,,.,,,, /,( JJ -::1, ,~fw 
. ~ ~ ~ ~-l! '~~ ~ " 

Seorang lelaki datang menghadap Rasulullah Saw., meng
adukan tentang rasa kesepian yang dialaminya. Maka beliau 
Saw. bersabda, "Perbanyaklah kamu mengucapkan, 'Mahasuci 
Raja Yang Mahakudus, Rabb para malaikat dan roh (Malai
kat Jibril), langit dan bumi diciptakan dengan keagungan 
dan keperkasaan." Maka lelaki itu mengucapkannya, lalu le
nyaplah rasa kesepian darinya. 13> 

Doa blla dllanda penyaklt waswas 

Allah Swt. telah berfirman: 

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka 
mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Fushshilat: 
36) 

Alangkah baiknya bila kita mengucapkan doa yang telah diajar
kan oleh Allah Swt. dan yang diperintahkan-Nya kepada kita me
lalui firman-Nya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui sahabat Abu Hurairah r.a. yang mencerita
kan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

13) Sanad hadis ini berpredikat dhai.f. 
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Setan datang kepada seseorang di antara kalian, lalu menga
takan, "Siapakah yang menciptakan ini, dan siapakah yang 
menciptakan itu? Hingga ia mengatakan, 'Siapakah yang 
menciptakan Rabbmu'?" Apabila perkataannya sampai di situ, 
hendaklah i<,J. meminta perlindungan kepada Aflah dan hen
daklah ia berhenti. 

Di dalam riwayat yang lain pada kitab shahih disebutkan seperti 
berikut: 

,,,,, ,"J~ \~\~, J"t.2 ~__.. ,,,~~--c.:::1;° J ,:,, .JA\""'"'..."'~ 
C. 4.1.l ••• !..\.A t .. ~cJ 41- ,-\.:..) ___u!•_J ~ 

.... """'- ~ 
J ,,,.. ' j'a.~~ ~ cfu' ,, ,,,.- ,. ,,.. ""'..: .... ~ I ;i;, ",.-< ~ I : •. • .. ~ 3 •. P ~A . • • .-._g ~ .u, .. · •. ~ " 

" .... ,,,,,, t..r'.,,, • J ,._,-,- • c..,,----

1 \ ., ~-- ~ ~ 
-~..)-';.1l . .... 

Manusia itu masih tetap l,ertanya-tanya hingga dikatakan, 
"Demikianlah Aflah telah menciptakan makhluk-Nya, lalu 
siapakah yang menciptakan Aflah?" Maka barang siapa yang 
mengalami sesuatu dari hal tersebut, hendaklah ia mengucap
kan, "Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 

' .... ' ,,J ,,,,, c~:.~ , .... ,, .... [ ,·n ,, .,,, ,..,.. .,. ,,,,. 
~ J ., @~ IZ• i JJ,~ 1s •.. .\ ~~-"''!.\.A~ -L.?--' O"° 

,-,., v>:), :, J,,,,, ..,....-1,..~,. ,,r ~"~ 
• ~....:A~ J cJl:9 • ..YU . ... ,,,,, ~ 

Barang siapa yang me'fdumpai sesuatu dari godaan ini (da
lam dirinya), hendaklah, ia mengucapkan, "Kami beriman ke
pada Aflah dan rasul-rasul-Nya, • sebanyak tiga kali, karena 
sesungguhn:ya hal tersebut dapat melenyapkannya (godaan 
tersebut). 



334 Khasiat zikir dan doa 

Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah 
menghalang-halangi antara diriku dan salatku serta bacaan 
AJ-Qur'anku yang dicampura<tukkan olehnya kepadaku.,, Ma
ka Rasulullah Saw. bersabda, "Dialah setan yang dikenal de
ngan sebutan Khinzab. Apabila engkau merasakannya, maka 
mohonlah perlindungan kepada Allah ·dari godaannya, kemu
dian meludahlah ke arah kirimu sebanyak tiga kali.,, Maka 
aku melakukan hal tersebut, akhimya Allah melenyapkannya 
dariku. 

Khinzab menurut sebagian ulama dibaca khanzab. dan ada pula 
di antara mereka yang membacanya khunzab, tetapi riwayat yang 
mengatakannya khinzab dan khanzab sangat terkenal. Demikian 
menurut keterangan yang dikemukakan oleh Ibnul Atsir di dalam 
kitab Nihayatul Gharib. Kesimpulannya, riwayat yang terkenal 
mengatakan khanzab dan khinzab. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan 
·sanad yang jayyid melalui Abu Zumail yang menceritakan, "Aku 
pernah berkata kepada Ibnu Abbas r.a. bahwa aku merasakan 
sesuatu (godaan) di dalam dadaku." Ibnu Abbas r.a. bertanya. 

14) Dia adalah seorang Tuqafi dari Thaif, datang menghadap Nabi Saw. sebagai 
delegasi dari Bani Tsaqif pada tahun 9 Hijriah. Nabi Saw. mengangkatnya 
sebagai amil di Thaif, dan dia orang yang paling muda di kalangan kaum
nya. Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar mengukuhkan kedudukannya, 
dan ia dijadikan amil pula oleh Khalifah Umar untuk Amman dan Bahrain. 
lbnul Musayyab mengambil riwayat darinya. Ia tinggal di Baahrah dan wafat 
·di sana tahun 51 Hijriah. 
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"Apakah itu?" Ak.u menjawab, "Ak.u tidak akan membicarakan
nya." Ia berkata, "Apakah suatu keraguan?" lalu ia tertawa dan 
mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang selamat dari hal ter
sebut hingga Allah Swt. menurunkan firman-Nya: 

,/ ,,,, "-;, ,, ,,.,. .., ., / ,,J .,. 

0.L I ~Y,. • ~18)\~~ ~:=::S3.,.\! 
"Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan 
tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, hingga akhir 
ayat.' (Yunus: 94)." 

Lalu Ibnu Abbas r.a. berkata kepadaku, "Apabila engkau merasa
kan sesuatu (godaan) dalam dirimu, maka ucapkanlah: 

.,:,~ ,,:"'-r. "'f<ltG.,! t Cti.,. J iliJ,..-J. ~,.,. J~;.;i,.,.,, 
~ ~(S'..J ~_rJ ~ . '.J ~ ~.?; 'J ~-' ~ 
~ 14~1 

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang 
Bathin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. 15> (Al
Hadid: 3)." 

Kami meriwayatkan dengan sanad kami yang sahih di dalam ri
salah Al-Ustadz Abul Qasim Al-Qusyairi melalui Ahmad ibnu 
Atha Ar-Raudzbari yang menceritakan, "Ak.u mempunyai rasa k,u
rang puas dalam masalah bersuci, dan di suatu malam dadaku te
rasa sempit karena terlalu banyak menuangkan air dalam bersu-

15) Di dalam sanadnya terdapat An-Nadhr ibnu Muhammad, dia tsiqah, tetapi 
menye:Qdiri; terdapat pula Ikrimah ibnu Ammar Al-Ajali, dia jujur, tetapi se
ring keliru. lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Al-Ha
fizh mengatakan matan hadis ini syadz. Telah ditetapkan melalui lbnu 
Abbas, dari riwayat Sa'id ibnu Jubair, juga dari riwayat Mujahid dan yang 
lainnya, "Nabi Saw. tidak pernah merasa ragu dan tidak pernah pula berta
nya." Hadis diketengahkan oleh Abd ibnu Humaid, Imam Thabarani, dan Jb. 
nu Abu Hatim dengan sanad yang sahih. Dari jalur lain disebutkan pula se
cara marfu' dari lafaz Rasul Saw. sendiri yang telah bersabda, •Aku tidak 
pernah merasa ragu dan tidak pernah pula bertanya." Hadis diketengahkan 
oleh mereka m.elalui riwayat Sa'id, Mu'ammar, dan yang lainnya melalui Qa
tadah yang menceritakan, "Telah diceritakan kepada kami," atau "Telah 
sampai kepada bmi," lalu ia nieneeritakannya; sanad hadis ini sahih. 
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ciku, sedangkan hatiku masih belum tenang. Maka aku berkata, 
"'Wahai Rabbku, aku memohon maaf-Mu, aku memohon maaf
Mu." Lalu aku mendengar .suara tanpa rupa yang mengatakan, 
"Pemaafan berada pada ilmu," maka lenyaplah rasa waswas itu 
dariku. 

Sebagian ulama mengatakan, disunatkan mengucapkan kali
mat laa ilaaha illallaah (tidak ada Tuhan selain Allah) bagi orang 
yang mendapat cobaan waswas dalam·wudu, dalam salat atau da
lam hal lainnya yang serupa. Sesungguhnya setan apabila mende
ngar zikir, maka ia mundur dan menjauh. Lafaz laa ilaaha illal
laah adalah puncak zikir, maka kalimat ini dipilih oleh para sa
dat yang mulia, orang-orang pilihan dari kalangan umat ini, yaitu 
ahli dalam mendidik kaum salikin dan kaum muridin untuk ahli 
khalwah, dan menganjurkan kepada mereka untuk melestarikan
nya. Para ahli sufi mengatakan, penawar yang paling bermanfaat 
untuk menolak rasa waswas ialah menghadapkan diri kepada 
Allah dengan berzikir kepada-Nya dan memperbanyak zikir. 

Ahmad ibnu Abul Hawari mengatakan, "Aku mengadu kepa
da Abu Sulaiman Ad~Darani tentang rasa waswas (yang kualami), 
maka ia berkata, 'Apabila engkau menghendaki agar rasa was
wasmu lenyap, kapan saja engkau merasakannya, buatlah dirimu 
gemb~ra. Karena sesungguhnya apabila engkau merasa gembira, 
niscaya rasa waswas itu akan hilang darimu. Tiada sesuatu pun 
yang paling dibenci oleh setan selain kegembiraan orang mukmin; 
dan jika engkau m~r:~ susah dengan waswasmu itu, niscaya ia 
makin bertambah'." Aku mengatakan bahwa hal ini termasuk 
yang mengukuhkan apa yang telah dikatakan oleh sebagian 
imam, "Sesungguhnya waswas itu hanya menimpa orang yang 
sempurna imannya, karena maling itu tidak akan mengincar ru
mah yang kosong." 

Doa bagl orang yang gila dan orang yang disengat bina
tang berblsa 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang menceritakan: 

" ~ ,,... ., ·,: ' . ... "'• ,., • ,,,~,,, , ,,, ~· ,,,. \~ ,,, I A ,, ,J ,,, I ,,,_ ~""'\ ~ ~ :',., ~ k ~ o ~ ~ ~~~ _ .W:...u~ '-'~ _ • ..,, a..:,·.. • I 
~ -,,,, ,,.... ,,, ,,,~ ,,.,, v-.-, ~ ,,, 
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mengatakan, "Seandainya kalian mendatangi r9mbongan 
yang sedang turun istirahat itu, barangkali mereka mempu
nyai sesuatu yang bermanfaat." Maka orang-orang ,kabilah itu 
mendatangi mereka dan berkata, "Hai rombongan, sesungguh
nya pemimpin kami disengat (binatang berbisa). Kami telah 
berupaya untuk menyembuhkannya dengan segala cara, tetapi 
tiada sesuatu pun yang bermanfaat untuknya. Apakah sese
orang di antara kalian mempunyai sesuatu yang bermanfaat?" 
Sebagian di antara sahabat mengatakan, "Sesungguhnya aku, 
demi AJ,lah, benar-benar dapat me-ruqyah. Tetapi demi Allah, 
kami telah meminta bertamu kepada kalian, dan ternyata ka
lian tidak mau menerima kami sebagai tamu. Aku tidak mau 
me-ru<gah untuk kalian sebelum kalian menjadikan suatu 
upah 1 buat kami." Orang-orang kabilah itu berdamai de
ngan mereka dan sepakat untuk memberikan sekumpulan ter
nak kambing. Lalu seorang sahabat yang berkesanggupan itu 
mulai mengobatinya dengan meludahinya seraya membaca 
AJ,hamdulillaahi rabbil 'aalamiina17>, maka pemimpin ka
bilah itu sembuh seakan-akan baru terlepas dari ikatan, ia 
dapat berjalan tanpa merasakan rasa sakit sedikit pun. 
Orang-orang kabilah itu menyerahkan upahnya kepada mere
ka seperti apa yang telah disepakati bersama. Sebagian dari 
sahabat berkata, "Bagi-bagikanlah." Tetapi sahabat yang me
ruqyah mengatakan, "Janganlah kalian membagi-bagikannya 
sebelum kita datang kepada Nabi Saw., lalu kita ceritakan ke
padanya apa yang telah terjadi, maka kita lihat apa yang ba
kal beliau putuskan buat kita." Lalu mereka datang kepada 
Nabi Saw. dan menceritakan kepadanya apa yang telah terja
di, maka beliau bersabda, "Apakah gerangan yang membuat
mu mengetahui bahwa surat Al-Fatihah itu dapat dipakai un
tuk me-ruqyah?" Kemudian beliau Saw. bersabda, "K<ilian be
nar, maka bagi-bagikanlah (temak kambing itu) dan buat
kanlah untukku satu bagian bersama dengan kalian," lalu 
Nabi Saw. tertawa. 

16) Ju'lan, bentuk isim mashdar artinya upah sebagai imbalan atas suatu jasa, 
baik perbuatan ataupun ucapan. 

17) Yang dimaksud ialah surat Al-Fatihah secara keseluruhan, seperti yang 
dijelaskan dalam riwayat Shahihain yang lain, bahwa lelaki itu membaca 
Ummul Qur'an. 
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Lafaz hadis ini menurut riwayat Imam Bukhari, dan hadis ini 
merupakan riwayat yang paling lengkap. 

Menurut riwayat yang lain disebutkan: 

J.J,-.:, ;,,,.,,,,,,, )),,,,,,,,,).,,,, .,,,., ,,,,,,,,,,,,., ,.,,,,t""1.".-;-'f,,,,,,,,,,,,,,.,,,,_:: 
-~v''P ,~Ju~~-'--::~1 i1 ,~µ 
Maka sahabat yang me-ruqyah itu membaca Ummul Kitab, 
lalu menghimpun ludahnya dan meludahkannya (ke bagian 
Iuka pemimpin kabilah) hingga pemimpin kabilah itu sem
buh. 

Di dalam riwayat yang lain lagi disebutkan: 

Maka pemimpin kabilah itu memerintahkan agar memberinya 
tiga puluh ekor kambing. 

Qalabatun, rasa sakit. 



340 Khasiat zik.ir dan doa 

Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu mengatakan, 
"Sesungguhnya saudaraku sedang'sakit."' Nabi Saw. bertanya, 
"Sakit apakah saudaramu itu?"' la menjawab, "Saudaraku ter
kena penyakit semacam gila."' Nabi Saw. bersabda, "Bawalah 
saudaramu itu kepadaku."' Maka ia datang, lalu duduk di ha
dapan beliau dan Nabi Saw. membacakan kepadanya surat 
Fatihatul Kitab, empat ayat dari permulaan surat Al-Baqa
rah, dua ayat dari tengah-tengahnya, yaitu firman-Nya, "Dan 
Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan 
selain Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Se
sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, hingga akhir 
ayat Al-Baqarah: 164,"' ayat Kursi, tiga ayat dari akhir surat 
Al-Baqarah, satu ayat dari permulaan surat Ali lmran, dan 
firman-Nya, "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tu
han melainkan Dia, sampai akhir ayat Ali lmran: 18, • dan 
satu ayat dari surat Al-A 'raf: 54, yaitu firman-Nya, "Sesung
guhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telali menciptakan la
ngit dan bumi,"' dan satu ayat dari surat Al-Mu-minun ayat 
116, yaitu firman-Nya, "Mahatinggi Allah, Raja Yang sebe
narnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempu
nyai) ~asy yang mulia,"' dan ayat 3 dari surat Al-Jin, yaitu 
firman-Nya, "Dan bahwasanya Mahatinggi kebesaran Tuhan 
kami, Dia tidak beristri dan tidak (pula) beranak,,. dan sepu-
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luh ayat dari permulaan surat Ash-Shaffaat, dan tiga ayat 
dari akhir surat Al,-Hasyr, dan surat Al,-Ikhlash serta surat 
Mu'awwidzatain. 18> 

Ahli bahasa mengatakan arti al-limam ialah suatu penyakit seje
nis penyakit gila yang melanda seseoning dan membuatnya seper
.ti orang gila. 

Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu.Daud dengan sanad 
yang sahih melalui Kharijah ibnush Shilt, dari pamannya yang 
menceritakan: 

• "'J. ,- ,,,, ,::; J / o\ ~ ,,., /. o ,..-,, 
~ ,,,,,,.,..,_,, -' .. "} ~,~ ,,,~ .... ,,,,,,...,,.., \~,...,,-;, --"!t\ ........ " .. \ 

...., 12>) ~ ,......,61.......1~, a~.._u ~ ...:...w 
.. '-"' ' J,.. :, ~ 1i1::'-r ,,_',;fJ,::,,,,9,,_,,,,,~#:,,,,.,, 0 ,,,,,, ,,,::~,,.,,, J ,,,,,,...~ 

..u~ -l,J.s,LJ ,... \A'.~ ~~~A~ •• I~ ',... .. ,, . ~ y tJ__:,---. . :) ,- . / ,~....:r- ~__)__;-
~,,,,,, "'~ ,,_:- ,..., ,,,, ,:,, \-:'' ~, ,.....\...;o,,, ~..., 1--:-! "',J ,;\ YJ ".._"" 
.!J~1;~, ..J."./1 "'"°--t:9 ~~. · I 1.:.,j' -G.-u ~1 ,,,,,c.,r:r i-~ . . ,, 0 .,,, ,, 

l..;t;t~ 5"":1'4 4~G'J3i~~ {Si,,,,~ ~ ~~11 ! ,,-;: ,,,,, 'J.~ ;,, ,,,,, ,.,,,,. ,:,,, .,. V ,,,,,,, ... ,,,, ~ 
J • ,,,,,,,, ,,,,,,,, ~ ..... J / J' / / ./ ) ,,,,,,,, ,,,,,, ,... / 
6 .1-=-- t!,,,, ,...,.... ~"JE:~\~ ;,~ ~ ti~ ... :fi\i , ol!. Glo 'J • ....,..,. J,,.. ~ ... ~ ,,, 

,,,, "'1 ,., ~ ,, :ii ,-,,: / 
~ l_u ,;-:;__:::,ti.\,....~ : t~>\,,,, · ~,,,, U ~I \' ~ Jl o~ • J.:;-:- ~ - .. '-'],~~ .,,c,,r---

~t,"'t,jJ Jf, ~,,,,i . ~~'i (,.,,...,,~it ! J\i ~\.~ii '_,,,,... .,... .. ~ . c.:,-.,,s~ ' 
~ ,, ~ ,, ,, 

"' ,,, .. ,., .. J ,,, I ,., ,,,, 1_i1 
. ,~Ll:.J f •• , E::,i .. 
~ ,,,, .. i.r;,, 

Aku datang kepada Nabi Saw. dan masuk Islam, kemudian 
aku pulang. Aku bersua dengan suatu kaum, di antara mere
ka terdapat seorang lelaki gila dalam keadaan diikat dengan 
belenggu dari besi. Lalu keluarganya berkata, "Sesungguhnya 
kami mendapat berita bahwa temanmu itu (Nabi Saw.) telah 
datang dengan membawa kebaikan, apakah engkau mempu
nyai sesuatu untuk mengobQtin:ya?" Aku me-ruqyah-nya de
ngan bacaar.,. Fatihatul Kitab, ternyata ia sembuh, lalu mereka 

18) Simad hadia ini berpredikat dl&aif. Ibnu Allan di dalam kita~ Syarhul Adzkar 
mengatakan. Al-Hafizh ketika mengetengahkan hadis ini mqatakan bahwa 
qadis ini berpredikat 1harib. 
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(keluarga si sakit) meml,eriku seratus ekor kambing. Aku da
tang kepada Nabi Saw. dan menceritakan ha/, itu kepadanya, 
lalu beliau bersabda, "Apakah hanya ini (yang engkau ucap
kan)?" Menurut riwayat yang lain disebutkan, "Apakah eng
kau mengucapkan selain itu?" Aku menjawab, "Tidak." Beliau 
Saw. l,ersabda, "Ambillah temak itu. Demi umurku, sesung
guhnya orang yang memakan dari hasil ruqyah batil (tidak 
boleh1 tetapi engkau memakan dari ruqyah yang benar. "19> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni dengan lafaz yang 
lain, yaitu ri~ayat lain bagi Imam Abu Daud. Di dalamnya Imam 
Abu Daud inengatakan bahwa ia mengetengahkannya melalui 
Kharijah, dari pamannya yang menceritakan: 

,,,,,.. ........ ,: / J' 1, /. ,,. _..,, ,, .... 
...: ., .... .1~.\-,"~.@~~ .... ~41 ,~.., ....-"!t1~~.P1;.r,1 
~ 'i<r-' .. r~--'-- - t.rr~ ,, ,,. c.r.... • 
~ ,,J'-'.;.\,:" ..... ,, ,;i,r ,, ........ ,,,,_ .,,,,, \"-'t\~ .:--~r1 

:::--- A~ u ..t;_c.{j 1.9 , ~ -'.:,~~ t y YV--
.... :_;;,---. 0;' _, ,c,o ,:, ,~~- ,II ~ / -, .. - .. ,f ,,....,,. J l)l"".-: ~;.,~ \ . ".; ,,,.. 1 1".;~, ~ :;.(oJI . ~ I,:, J,:,\".: ~ .. J , e O - U ·~ 6\.s, .l _. ~ ,,, ~ ,,,, .... r.::,;;, • '-7.,,, ... -;,,,,-_ 
j! o":i~:. .~,:J '""\ jJ,~:~;~.a~u1i:f,%~~i 

~~Vo~ ' .. .,,, "J ".J. ,?.. ;, "' .... 
~ .......... '1 .... ,,, ,,,, --~.., c;·;t:(if •\is-,.,, ~;;$ ~ ~t~-: \ I .. _ ~ ' .. \ .. Ctt \9 Q .•....P . . • '\1)-j 

\,Q.111 ~~ .• ,,,, ~ .,,, v ..... -'I ..... /'. 

"J \i\i,{~Jl:,:1~} ,,..,,,,.... ~.l~-~\ \/_~,~ ~ (.) ...,,,_ ~ > ,. 
• ~/ .. ,....f:J I~ ~,l:i! d (, ti} (£."\ ." ..... ~ ~-::,~ 
~~'ji. ~. , .. ~u- ~ ~ 
~ 

Kami kembali (pulang) dari sisi Nabi Saw., lalu kami sampai 
pad.a suatu kabilah orang Badui. Mereka l,erkata, "Apakah 
kalian memiliki obat penawar, karena sesungguhnya di ka
langan kami terdapat seorang gila di belenggu dengan ran
tai. • Lalu mereka mendatangkan orang yang gila itu dalam 
ke<idaan terl,elenggu, maka aku membacakan kepadanya Fati
hatul Kitab selama tiga hari setiap pagi dan petang. Aku 
menghimpun ludahku, lalu kuludahkan kepadanya sehingga 
si gila itu seakan-akan baru lepas dari ikatannya (sembuh), 

19) Al-Haflzh mengatakan hadis ini berpredikat hasan. 
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lalu mereka memberiku upah. Tetapi aku berkata, "Jangan.,, 
Mereka berkata, "Tanyakanlah dahulu kepada Nabi Saw.,, 
Aku bertanya kepada Nabi Saw: dan beliau bersabda, "Ma
kanlah demi umurku, barang siapa yang memakan (dari ha
sil) ruqyah yang batil (hukumnya haram), sesungguhnya eng
kau makan dari ruqyah yang benar." 

Paman Kharijah bernama Ilaqah ibnu Shuhar. Menurut pendapat 
yang lain ia bernama Abdullah. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Ab-
dullah ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan: 

J~ ff,;,, ~ I~~~_,,.. ~,J~( {; ~,~f-r J~~~ . -'!1 - 'i- ~ .1:,,\ 
4.ll ~ LJyJ ~ '-'-'L!:11.9 ~ c.)J /.J ~·~ 
,:,) :-;..,..Jt/ ~,,,, .JJ ,,,,,.,,...· ,~.,,,, ,,,.,. 
~-~f-1\...::,91..:1\i ! ~.)1~~r~t.: 1~--::~~)c 

•. ' ,:, ":' <--:. ,,.. .•{ .~ /. «I'.:.::::: ,,,,. ,,., 
->,,,.,._? .~~9 ~ ',""; i:,~_;..d' , \~! c,f,,,._~(; ~ )\ 
3~ :~_;~~,~~~1...1l_;!,_; JW ,~.,J~.s, 

. 1~J,,,,.,~1~r~ ,,,.,~~ ,.,.,~ 
(,)~~- :(;-~~ ,,.,~ -~ 

Bahwa ia membacakan pada telinga orang yang sakit gila, 
lalu si sakit itu sadar (sembuh). Rasulullah Saw. bertanya, 
"Apakah yang telah engkau bacakan pada telinganya?" Ia 
menjawab, "Aku membacakan firman-Nya, '4,,akah kamu 
mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kalian 
secara main-main (saja)' (Al-Mu-minun: 115), · hingga akhir 
surat.,, Rasulullah Saw. l,ersabda, "Seandainya seorang lelaki 
yang berkeyakinan membacakan ayat-ayat tersebut "kepada 
sebuah bukit, niscaya bukit itu lenyap (hancur luluh). n20) 

Doa yang dlpakal sebagal ta'awwudz untuk mellndungl 
anak-anak dan selaln mereka 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Skahih Bukhari melalui Ibnu 
Abbas r.a. yang menceritakan: 

20) Sanad hadis ini dhail, Ibnu Allan mengatakan di dalaJn Syarhul Adzkar 
bahwa Al-Hafizh te1ah menptakan ketika mengetengahkannya, bahwa hadis 
inigharib. 
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Dahulu Rasulullah Saw. pernah membacakan ta'awwudz un
tuk Al-Hasan dan Al-Husain (dengan doa berikut), "Aku ber
ta'awwudz _untuk kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna dari semua setan dan binatang yang berbisa 
serta dari semua pandangan mata yang mencela." Dan beliau 
Saw. bersabda, "Sesungguhnya kakek moyang kamu berdua 
pernah membacakan ta'awwudz dengan kalimat-kalimat ini 
untuk Ismail dan Ishaq a.s." 

Para ulama mengatakan bahwa al-haammah artinya setiap bina
tang yang berbisa seperti ular dan lain-lainnya, bentuk jamaknya 
ialah al-hawaam. Mereka mengatakan, lafaz al-hawaam ini ada
kalanya dipakai untuk pengertian setiap hewan yang mela~ di 
bumi, sekalipun tidak berbisa seperti serangga. Tennasuk ke da
lam pengertian ini apa yang terkandung di dalam hadis Ka'b ibnu 
U. h 21) ·t Jra r.a. , ya1 u: 

/ ,, J. ,,,, J . ~r,. ., \ ~ &t".) : \ 
,. 'J i ~ ...... -'":: 

Apakah kutu-kutu di kepalamu mengganggumu? 

21) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa hadis ini 
merupakan sempilan dari hadis yang diketengahkan di dalam Shahihain, 
yaitu dalam asbabun nuzul (1rman:Nya: 

"t"'""' '-.,..\_, •""l~,-~ .. ,wt--': ...,...._ •,< 
~\ \ o~I •~ _j~f$.l ~_j\ • .. vf~u\?&J 

Jika ada di antaramu yang · sakit atau :ula gangguan di kepalanya. (Al
Baqarah: 196) 

Hal ini t.erdapat di dalam kitab Takkrijul Adzk.: ·r oleh Al-Hafizh, 
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Yang dimaksud dengan al-hawaam dalam hadis ini ialah ketom
be. 

Al-'ainul laammah, pandangan mata yang·menimpakan ke
burukan terhadap apa yang dipandangnya. 

Doa untuk penyaklt bisul, Jerawat, dan sejenisnya 

Di dalam bah ini terdapat hadis Siti Aisyah r .a. yang akan dise
butkan dalam bah berikut, yaitu pada Bab "Doa yang Diucapkan 
oleh Orang Sakit dan Doa yang Diucapkan Untuknya". 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui salah 
seorang istri Nabi Saw .. yang menceritakan: 

Cl ..... ~ ' ..... ' J / ,,.,,,,, }"/\. //,:' " .. ,~:-::---- ~tu1J-;..w1J"J,~\"~_ l½ 
~ ~ r:;.r ..l..9 J r ---',, .. ,, '-'*"'J ~ u-

"r,1.. .... 1,~---(i(ic(,;-~""" ~,,,~,,-: ,~ \:'_ "'{~ !.,--l"--. : '9~ :o"'-' .. ~ 1 O J.,-1,~ ~/: {.) ~ oJ.-: 

' \ :~ Q~ ~ (;' ,,:i ..... _1":.~a\\ "'"! 11; 7 "'i ~:;1. r '~~~ ,,,, ' ;,, ~,,,.,,, ~ -t::tf'J ,,,, 
Rasulullah Saw. menggilirku, sedangkan pada jari telunjukku 
terdapat bisul, lalu beliau bertanya, "Apakah engkau mempu
nyai dzarirah (kemenyan)?" Lalu beliau meletakkan keme
nyan itu pada bisulku dan bersabda, "Ucapkanlah, 'Ya Allah 
yang mengecilkan yang besar dan yang membesarkan yang ke
cil, kecilkanlah apa yang menimpaku ini~,, maka bisul itu 
kempes. 22> 

22) Hadis ini diriwayatkan oleh lbnu Sinni no. 629, melalui jalur lbnu Juraij, da
ri Amr ibnu Yahya ibnu Imarah, dari Maryam binti Abu Katsir, dari .salah 
seorang istri Nabi Saw. Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Ahmad di 
dalam kitab Musnad, juz 5, no. 370, melalui jalur lbnu Juraij, dari Amr ibnu 
Yahya ibnu lmarah, dari Maryam bin~ lyas ibnul Bakir, seorang sahabat Ra· 
sul Saw., dari salah seorang istri Nabi Saw. lb.nu Allan di dalam kitab Sya~
hul Adzkar mengatakan bahwa Al-Hafizh sesudah mengetengahkan hadis ini 
melalui jalur Imam Ah.mail ibnu Hambal dan lain-lainnya berikut sanadnya 
sampai kepada Maryam binti lyas ibnul Bakir, llahabat Rasul Saw., d.ari sa
lah seorang istri Nabi Saw., mengatabn bahwa hadis ini berpredikat sahih. 
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Al-batarah atau Al-batsarah artinya bisul kecil; .dikatakan 
batsara wajhuhu, berarti mukanya penuh dengan jerawat. Adz
dzariirah adalah getah kayu yang berbau wangi (kemenyan), di
datangkan dari India. 

Hadis diketengahkan oleh Imam Nasai di dalam Al-Yaum wal lAilah, dikete
ngahkan pula oleh Imam Hakim yang menilainya sahlh; kenyataannya me
mang seperti apa yang dikatakannya, mengingat para perawinya mulai dari 
Imam Ahmad sampai pada akhirnya bersumber dari para perawi yang sahib, 
kecuali Maryam binti lyas ibnul Bakir, sahabat Rasulullah Saw., karena pre
dikat sahabatnya masih diperselisihkan; tetapi ayah dan semua pamannya 
adalah sahabat Rasulullah Saw. yang terkemuka, dan saudara lelakinya 
yang bemama Muhammad mempunyai riwayat (hadis). Imam Hakim meng
isyaratkan, nama istri Nabi Saw. yang tidak dijelaskan itu adalah Siti Zai
nab binti Jahsy. Al-Hafi.zh mengatakan bahwa hadis diketengahkan oleh lb
nu Sinni, sedangkan lfonteks matan hadis bertentaligan dengan makna lahi
riahnya. Kesepakatan para imam yang bertentangan dengan riwayatnya 
menuajukkan bahwa di dalam sanadnya .terdapat hal yang mencurigakan, 
mengingat lbnu Sinni mengatakan Binti Abu Katsir. Al-Hafizh mengatakan, 
amatlah mengherankan sikap Syekh (Imam Nawawi) yang tidak mau menge
tengahkan hadis dari kitab Imam Nasai yang terkenal ketat dan tinggi kedu
dukannya, bahkan ia berpegang kepada kitab lbnu Sinni yang terkenal 
mempermudah dan lebih rendah kedudukannya. 
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ZIKIR-ZIKIR.YANG MENYANGKUT 
SAIUT DAN MATI 

Dlsunatkan memperbanyak menglngat matl 

347 

Kami meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih1) di dalam 
kitab Imam Turmudzi, kitab Imam Nasai, kitab lbnu Majah, dan 
lain-lain melalui Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah Saw. yang te
lah bersabda: 

1) lbnu Allan di dalam Syarhul Ad.zkar mengatakan, '"Al-Hafizh mengatakan 
bahwa hadis ini berpredikat hasan.n Perbuatanjalur periwayatan hadis pada 
setiap orang yang disebutkan oleh penulis berporoskan kepada Muhammad 
ibnu Amr ibnu Alqamah, sedangkan riwayatnya bila menyendiri tidak tenna
suk lagi syarat Syaikhain. Perkataan Syekh (Imam Nawawi) yang menyata
kan dengan sanad yang sahib melalui Abu Hurairah r.a. perlu ditinjau dari 
dua segi. Mengenai penilaian sahib lbnu Hibban dan Al-Hakim, berdasarkan 
cara yang ada pada keduanya, yaitu menamakan hadis yang layak untuk di
jadikan hujah sebagai hadis yang sahih. Cara orang yang memisahkan anta
ra hadis sahih dan hadis hasan, seperti syekh (penulis), maka tidaklah demi
kian penilaiannya. la menyebutkan di dalam kedua kitab Mukhtashar yang 
ditulis oleh ibnu Shalah mengenai hadis Muhammad ibnu Amr ini sebagai 
contoh untuk hadis hasan. Bila suatu hadis diikuti, maka diperbolehkan me
nilainya sebagai hadis sahih, sedangkan dalam bah ini hadis tersebut tidak 
diikuti, karena itulah Imam Tunnudzi mengatakan dalam bah ini bahwa ha
dis ini hasan saja. 

Imam Tunnudzi mengatakan dtdam contoh hadis yang ia sebutkan -
mengingat hadisnya diikuti- bahwa hadis tersebut hasan sahih. Seandainya 
tidak ada perkataan Syekh·(Imam Nawawi) dalam bab ini, yakni An Abi Hu
rairah (melalui Abu Hurairah r.a.), niscaya diduga kuat bahwa ia akan 
mengisyaratkan terhadap syawahid (bukti-bukti)nya. Imam Tunnudzi me
ngatakan, di dalam 

0

bab ini ada sebuah hadis melalui Abu Sa'id. Menurut 
pendapat kami, yang mengatakan demikian adalah Al-Hafizh lbnu Hajar. Di 
dalam bah ini terdapat pula sebu!lh hadis melalui sahabat Umar, sahabat 
Anas, dan sahabat lbnu Umar r.a. 
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Perbanyaklah oleh kalian mengingat hal yang dapat mema
damkan kesenangan. 2> 

Yang dimaksud dengan haadzimil ladzdzaat ialah maut. Imam 
'l)mnudzi mengatalt:an hadis ini berpredikat hasan. 

Dlsunatkan menanyakan keadaan orang yang saklt kepada 
keluarga dan kerabatnya 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui sa
habat lbnu Abba.a r.a. yang menceritakan: 

' C, J' ,, ,,.. ,,..,, 'I',,_,,,. ,:, " ,,.. ,,,.--: ,,,':,,. ,JI I,,,._,,,. ..._j~ \-:'"'oJl\":."!\ 
d.JJ u ~ .J r' ~ ?';' j ' ? 4.,)j ~_) ,-.; .... c). t.Y. ~ cJ 
,, ,., ,,. . ,., I..:.. ... ~ ,... .... ,,,. J~ ~ ,.,,., 
. ~ l!llJ/,~ -'" ~ ..-"'· J--!. ij 1 ~--- ~ ~-;;' a. U> \ -1 ":.. . ~ '~ '[Jy G.,. .... .,., • ~ '-:J ,-__;;,, .. c;r-
~ / I ;. ,, ' o ..-'. ~ _;"("" /". ~ 

~ r,-:::.,; j,,, ... ~lj.~Jd . ..2J") .,,,.....,,,, \~ ~-·~\,;\\; 
• i_J~ ,., ~_)~ .. i.r;· ... 

-~> I: .d 1..1:~ ,,.,., ,, \ ! j\] 
~-~ ... ;,~ 

AJ.i ibnu Abu Thalib k.w. kelu.ar dari (rumah) Rasulullah 
Saw. dalam sakitnya yang menyebabkan kewafatannya. 
Orang-orang (para sahabat) bertanya, "Hai Abul Hasan, ba
gaimanakah keadaan Rasulullah Saw. di pagi hari ini?" Ia 
menjawab, "AJ.hamdulillaah di pagi hari ini beliau dalam ke
adaan sembuh. • 

Doa dan bacaan yang berkaltan dengan orang yang saklt 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

,,,,. /. ,, :' ./ / ,' 1 ' __, J ,.,,, 
Lili(' "t1 \\j\--=lE:,~-':---~~\\--:4L~" /q ,., -- :A(;.,. S'J ,,cJ ,"-"' _J ... ~ crt"., ~ J LJ 

( .1 ~\ru\ :'{ \~ ) : r--:'.";.. t"-i'i 
4 
f ~;~a .--r ,-r;; ~{ &,~,...,,,.; 

'..J(.}- ~~ ~ ~, •• .... ~ , 

2) Haadzimil ladzdzaat, pem.utus segala kesenangan (maut) 
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Rasulullah Saw. apabila telah berada di atas peraduannya 
menggabungkan kedua telapak tangannya, lalu meniup ke
duanya dan membacakan pada keduanya surat AJ.-Ikhlash, 
surat AJ.-Falaq, dan surat An~Naas; setelah itu beliau meng
usapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuh yang da
pat dijangkaunya. Beliau memulai usapan dari kepalanya, 
wajah, lalu bagian depan dari tubuhnya. Hal ini beliau laku
kan sebanyak tiga kali. Siti Aisyah r.a. berkata, "Ketika beliau 
sakit, beliau memerintahkan aku untuk melakukan hal terse
but kepadanya." 

Di dalam riwayat yang lain dalam kitab sahih disebutkan seperti 
berikut: 

Q 4 tit~\~. --! ~ ~; ,:'\~~~/;~fr J~ 1j-;:-::---:; i1 ,;,\ '-- CS-- I- " I Q I I U l!:::::, 1,9 ,OJ ~ i) 
:;.,,, ,; ::: _,,, J A ,.... ,, _,, ..., ;/ '- ,_. -, 

\~~~ :l17t.l~::Jtg , ... ::)~_;;..\1.J w-:-~J-!. ], · .,,.,,.,,,(1 v- .,, ,,,, .,, ;, .,, ... .,,~Y '5.,, i.>1'~ 
.r.,,.,,..z,,-:-~ wS" ~ ., .,,,,,,.,, 1 a {'.~t-!. :~ 
~~;; .,, ... ~~~.,, ... ~ ~ .,,~ ,..,.,,. 

Nabi Saw. meniup dirinya sendiri ketika sedang sakit yang 
menyebabkan kewafatannya dengan membaccz Mu'awwidzaat. 
Siti Aisyah r.a. mengatakan, "Ketika sakitnya berat, akulah 
yang meniupnya dengan ·Mu'awwidzaat itu, lalu aku usapkan 
tangannya kepada tubuhnya karena tangannya mengandung 
berkah. 

Di dalam riwayat yang lain disebutkan: 

J d,, 1 , ;}1j" .J ,,.,,,,, \-:'~.,,,,, \., J ;_~~/._,. t.,, ... , ,:: :.,,:-, -:-,~ . '- ~.o:...s 6 i..:::.,.) ~ 'jLJ :J u~ 
..-J ,,, ~ 7 ;,, ,: ,,,,,, ~.,. ,,, 
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Nabi Saw. apabila sakit membaca Mu'awwidzaat kepada diri
nya sendiri, lalu meniupkannya (pada tubuhnya sendiri). 

Ditanyakan kepada Az-Zuhri, salah seorang perawi hadis ini, "Ba
gaimanakah cara beliau meniupnya?" Ia menjawab, "Beliau me
niup kedua telapak tangannya, lalu mengusapkannya ke wajah
nya." 

· Menurut pendapat kami, dalam bah ini diberlakukan pula ha
dis terdahulu dalam Bab "Bacaan yang Dibacakan terhadap 
Orang Gila", yaitu membaca surat Al-Fatihah dan lain-lain. 

Nabi Saw. apabila ada seseorang yang terserang penyakit 
atau infeksi atau luka, maka beliau melakukan seperti ini de
ngan jari telur,juknya. Sufyan ibnu Uyaynah -perawi hadis 
ini- memperagakannya dengan meletakkan jari telunjuknya 
u tanah. Kemudian. beliau mengangkat jari telur,juknya itu 
seraya berdoa, "Dengan menyebut asma Allah, tanah bumi ka
mi dengan ludah sebagian dari kami dapat disembuhkan de
ngannya orang yang sakit dari kami dengan seizin Rabb 
kami.· 

Di dalam riwayat yang lainnya lagi disebutkan: 
, J .Cl 

(~. ,,,,,,, ... ~" ,,,, . ((,;..," .... \ "j/ "~ ., , a:a> W.J·A • , , ~ J !, • ...,,..;,; ,,,_,, • ~ 

Tanah bumi kami dan ludah sebagian dari kami. 
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Ulama ahli bahasa mengatakan, makna lafaz riqah ialah ludah, 
yang dimaksud ialah ludah Bani Adam. Ibnu Faris mengatakan, 
lafaz ar-riq artinya ludah manusia dan lain-lainnya. Lafaz ini 
adakalanya di-muannats-kan, maka diucapkan riqatun. Al.Jauha
ri mengatakan bahwa lafaz riqatun artinya lebih khusus daripada 
lafaz riqun. 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Shahih Bukhari dan 
Shahih Muslim melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa 
Nabi Saw. membacakan ta'awwudz buat sebagian keluarganya de
ngan mengusapkan tangan kanannya seraya berdoa, 

. -:: ,...,,.,, ,, ,,, ,, ,,,,, ,... // / )'.,.,, 
,~WI~\, 9.~~ '"~l;Jl~.l\~ij,~_J~I 

• {:~ ;., J J\-:;/,~ :,~ ,7, j!{\; ,t ~I~~.:.~ J.,,,,. " _,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, 
Ya A/,lah, Rabb manusia (semuanya), lenyapkanlah segala pe
nyakit3>; sembuhkanlah, Engkaulah Tuhan Yang menyembuh
kan; tiada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, yaitu kesem
buhan yang tidak meninggalkan suatu penyakit pun. 

Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau Saw. me-ruqyah 
dengan membaca doa berikut: 

a/ ,,,._ ,., " 

~ t < ~ '!':/ ,!\;~JI ~..G L ~\~/di ,.,,,,,,\ '\J~ .,, ...... ~ .!J~ . ~ .... .,. .,,,,.,, ~~ 
.... \ I .~.,, 

Hapuskanlah segala penyakit, wahai Rabb semua manusia, 
dengan tangan (kekuasaan)-Mu; tiada yang dapat menyem
buhkannya kecuali hanya Engkau. 

Kami meriwayatkan di dalam Shahih Bukhari melalui Anas r.a. 
yang menceritakan: 

' ,,, .,,... (',.,,, J' J ,... ,..,,,,,,,, 
., \_L\ ~,.,, t:l' ~j1 ~\ t ...:U\ ~_) ~8 J\i ~1 ;.u .... ~.J.,, ... ,v;_ ... ,,, ,,, 41 ~,.,,,, ~ .,, 

'~~, 0 A,)Jf : J\l ~~ , 1l \j ~ ~_, ~.(~{» \; ~ 
3) lbnu .Allan mengatakan bahwa lafaz al-ba'au dengan di.falth/if-kan lebih se

llWli demi memelibara. a,vak pada kalimat Rabban naaai. 
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,llll / .,..,,..-1 / ,,. ,,,,. ,,,,, ,, ,,, ,, ,,, .J 
.~ ,i.::..:i,~k~O;~ ,.qt.lf1.~;,,~,, o,~.:v. ,,, .... ~ . ~ .,.. ,,, 0:: . . ,,, 

(~,:_,..-.} ,-:--1.:. 
- l. • 0 •• , .)~~ J 

la pernah berkata kepada Tsabit rahimahullah, "Maukah eng
kau aku ruqyah-kan dengan ruqyah Rasulullah Saw.?" Tsabit 
menjawab, "Tentu saja aku mau." la berdoa, "Ya Allah, Rabb 
manusia, yang menghilangkan segala penyakit; sembuhkan
lah, Engkaulah yang menyembuhkan; tiada yang dapat me'
nyembuhkan kecuali hanya Engkau, yaitu· kesembuhan yang 
tidak meninggalkan suatu penyakit pun." 

La yughadiru, tidak meninggalkan. . 
Al-ba'a, kesulitan dan penyakit. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Utsman ibnu Abul Ash r.a. yang menceritakan bahwa ia pernah 
mengadu kepada Rasulullah Saw. tentang suatu penyakit yang ia 
rasakan pada tubuhnya, maka.Rasulullah Saw. bersabda kepada
nya: 

., 1 
~ 'f 11 ,, "-!,.. -;'~ .,....-,,,, ~ ~ ,,,,f\f j I 1~. jj__.G "-< ,GYG.wH t~j ,...!J~~ ~ r5,,. c;-- ----~ 

' ,, ~ ,,.,,, ' ,. J.,,J"" ,,,,,,,.,,,,.,,,,,,. "\ J-a.,; 
~ ~ ~ •J iu1..£9J'-.::UI ;"!~ j~\ : i.-? V ~ c.,r--)3 

• ~ '-T,,. ,,,.,, ,, ..-v,.-;,, .,,. L..:J. J ... ,,. . (/'\"" . __;:3~~ 
£etakkanlah tanganmu kepada anggota tubuhmu yang -sakit, 
lalu ucapkanlah, "Dengan menyebut asma Allah," sebanyak ti
ga kali, dan ucapkanlah tujuh kali, "Aku berlindung kepada 
keagungan Allah dan kekuasaan-Nya 4> dari kejahatan apa 
yang aku derita dan yang aku hindari. 5> 

4) Lafaz hadis menurut Imam Muslim ialah, •Aku berlindung kepada Allah dan 
kekuasaan-Nya, hingga akhiF hadis." Hadis diriwayatkan pula oleh Imam 
Malik, Imam Turmudzi, dan selain keduanya; lafaz hadis menurut keduanya 
ialah, *Aku berlindvng kepada keagungan Allah dan kekuasaan-Nya, hingga 
akhir hadis." 

5) Imam Abu Daud, Imam Turmudzi dan Imam Nasai menambahkan, "Sa'd me
ngatakan, 'Aku ucapkan doa tersebut, maka Allah menyembuhkan rasa sa
kitku. Dan aku selalu memerintahkan keluargaku, juga orang lain untuk me
lakukan hal tersebut'." 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Sa'd ibnu Abu Waqqash r.a. yang menceritakan: 

' ,,,, ,..... ~ ..... 
~ ;< · z\; ~itf ~J,..ti~~~~~4,i-:-::.~ ~t,J~~ 
~ ~ r-J..,... ~~ ... ' 

. . ef ;~ ~' {'&~u, ,,~::-::,Ji,;, µ1fi 
Nabi Saw. datang m.enjengukku, lalu beliau berdoa, "Ya 
Allah, sembuhkanlah Sa'd; ya Allah, sembuhkanlah Sa'd; ya 
Allah, sembuhkanlah Sa'd. • 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Su
nan .Turmudzi dengan sanad yang sahih6> melalui lbnu Abbas 
r.a., dari Nabi Saw. yang bersabda: 

,,,,,, .... .,,,,,,,,., J,..w ).~!1,.....,,,,, ,,) ,,,,,,,~ .... ~ ,A,,~,,..,,,,.,, .... 
• ... \,,, ,,,, I• .. •• ..::_~~ • ., .). ';,,'..,JI 
• ~ ~ ~ 0 ~ 4 • ~ .. C.C _)J _ 

tJ~~.~. I~~~\ ~\:.~ti :. '-'-:'tt ~"~i:.:-.J(a1~ l:J 
,,, .. ,,, ··"' y~ ~?' . '_) s~-~ . ·~~,<LU'.) ~_p 1 ~ /t~7~, ~\ . '->'!~ ... (.T,' ~ J . 

Barang siapa m.enjenguk orang sakit, sedangkan ajalnya ma
sih belunt tiba, lalu di sisinya ia membacakan doa berikut se
banyak tujuh kali, "Aku m.emohon kepada Allah Yang Maha
agung, Rabb ~rasy yang agung, semoga Dia menyembuhkan
mu, • tentu Allah Swt. m.enyembuhkannya dari sakit itu. 

Imam Turmudzi mel\gatakan. hadis ini berpredikat hasan. Imam 
Hakim· di dalam kitab Al-Mustadrak. mengatakan bahwa hadis ini 
sahib dengan syarat Imam Bukhari. Huruf pertama lafaz yasyfi
yaka dibaca fat-hah. 

Kami meriwayatkan. di dalam kitab Sunan Abu Daud m~lalui 
Abdullah ibnu Amr ibnul Ash r.a. yang menceritakan bahwa Nabi 
Saw. pemah bersabda: 

6) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Al-Hafizh pernah 
mengatakan sesudah mengetengahkan hadis ini, bahwa hadis ini berpredikat 
hasan. Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Ahmad, dan Imam Turmu
dzi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. 
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Apabila seorang lelaki datang untuk menjenguk orang yang 
sakit, hendaklah ia mengucapkan, "Ya Allah, sembuhkanlah 
hamb!J-Mu ini agar ia dapat menyakiti musuh karena Eng
kau, · atau berjalan karena Engkau ke tempat salat." 

Imam Abu Daud tidak men-cihaif-kan hadis ini.7> Yanka'u, me
nyakiti. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Ali k.w. yang menceritakan: 

/ ~ ,,,,,, ,, : ' ,J .J ,,;/ .~l'f~ .J ") w-- ,;.i ~,,,, ~ .w ~,;: 4, J " "'~ -~ el ~ i.: ;LG:::, !Jr~J,,,,.. ,,,, ,,,, '>'-"'..J ,..·..J- '-~ )., ,.. ,,,,!,.,.. 
~, ~ ~,,.. • ,, If '":',,,, ,, .-:: I~\~~="\ .'f ~ if I :J .. ~\ uL:::= uJ.9 , ~...J.13 ~ -L:9 ~ u u.,. ,~ -Y-

,,,, -,; ,- _.. fl / --~,11A_.,t1 .Jt"J,,;1@ • ""' /~ .-,.,,,, -:"'~:'\,.. ~'-1 "_i'.l"I:. r· ./ 
(.) ~_) () 4 c.)~ ~ ...>'¼' LJ C cJJJ , ~ ~ .J l!5 ,,,,, \ 

/ ,., ~ ~ ,,, /. -:"r' ~,,,,. / J' ~ . v-~~L--""Z-ti~~~ :,,,, ,,,,,,..~A.%Jl1-\..-:(u1 
,,,,.,,. ' ... /-"' c,9""r',,,,,I 

- uJ:,\ \ -ti~~ ~\i}j\ i "'d~_§ ~. ¾'~ ,~Li ,,,, ,,,,. J ,,,,,,,, Cl /. ,, ~ ,..,,,, ~ 1. , /. ,;,, 

, ~~jL~;(?.7,\\.j \~L) ,l;::,) ~ 
Ketika aku sakit Rasulullah Saw. datang menjengukku, se
dangkan aku mengucapkan doa, "Ya Allah, Jika ajalku telah 
datang, maka istirahatkanlah diriku (segerakanlah); dan jika 
ajalku masih ditangguhkan, maka lenyapkanlah penyakit ini 
dariku; dan jika penyakit ini merupakan cobaan bagiku, 
maka sabarkanlah diriku. • Maka Rasulullah Saw. bersabda, 
"Apakah yang telah engkau ucapkan?• Lalu ia mengulangi 
apa yang telah ia ucapkan itu kepada Nabi Saw. Maka Nabi 
Saw. me111,uk11.lkan kakinya kepadanya seraya · berdoa, "Ya 

7) Hadia ini berpredikat hasan, Imam Al-Hatizh dan lain-lainnya menilai luuan 
pula hadis ini. 
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Allah, sehatkanlah dia, a.tau sembuhkanlah dia, Syu'bah (pe
rawi hadis ini) merasa ragu. Ali mengatakan._ "Aku tidak sakit 
lagi, sesudah itu." 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 

Barang siapa yang mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan selain 
Allah, Allah Mahabesar," maka Rabb membenarkannya dan 
berfi,rman, 'Tidak ada Tuhan selain "Aku, dan Aku Mahabe
sar." Apabila ia mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah 
semata, tiada sekutu bagi,-Nya," maka Rabb berfi,rman, 'Tidak 
ada Tuhan selain Aku semata, tiada sekutu bagi-Ku." Dan 
apabila ia mengatakan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah, bagi,
Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji," maka Rabb 
berfirman, 'Tidak ada Tuhan selain Aku, bagi-Ku segala ke
kuasaan dan bagi,-Ku segala puji." Apabila ia mengatakan, 
'Tidak ada Tuhan selain Aku, tiada daya dan tiada kekuatan 
kecuali dengan · pertolongan Allah," maka Rabb berfi,rman, 
'Tidak ada Tuhan selain Aku, dan tidak ada daya serta tidak 
ada kekuatan kecuali dengan pertolongan-Ku." Nabi Saw. ber-
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sabda, "Barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut ke
tika sakit, lalu ia mati, niscaya neraka tidak akan memakan
nya." 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim, kitab 
Imam Turmudzi, kitab Imam lfasai dan kitab Imam Ibnu Majah 
dengan sanad yang sahih melalui Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang 
menceritakan: 

,., ~ ,.,, 
&: 1 t' ~ j@ ,;,~"' ~ ~cW 1J~ ~--:;- t1 ~~ l ~] - ~, 

•• ~,, -4 ~ rJ LJ':J.--:-(.) ,,,,,,., ,,... ,, ' ~ ,,, ,;, ,, ,,... :---r-.f '! 
.. ,, ... ·~ l<·<' ~., \ ... \ -~ \ J li ' ,, ~ I J \g ~ ~ I ~'-!:'W' . ._,J j-U ,,,,~ ~ .. ., 
~";~;;{uL~~~Jfu:e~ "t~M ,~jB 

.... ,,,,,, .. ,,,, ,,,,,,,, ,,.... ? ~, ' .. ,,,,,~ -~.:r,w,~ ... ,_,_) ,, \~-;.. 

Malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Wa
hai MuhQmmad, apakah engkau merasa sakit?" Nabi Saw. 
men}awab, "Ya .• Jibril mengatakan, "Dengan menyebut asma 
Allah aku me-ruqyah-mu dari semua gan.gguan yang menya
kitimu, dari kejahatan semua jiwa atau ain (mata) yang deng
ki, semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan asma Allah aku 
me-ruqyah-mu. • 

Imam Tunnudzi mengatakan bahwa predikat hadis ini hasan 
sahih; -

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
lbnu Abbas r.a. yang menceritakan: 
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Nabi Saw. masuk (ke dalam rumah) seorang Arab .Badui un
tuk menjenguknya. Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa Nabi 
Saw. apabila masuk menjenguk seseorang yang sakit selalu 
mengucapkan, 'Tidak mengapa, insya Allah sebagai pencuci 
(dosa)." 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Anas r.a. 
yang menceritakan: 

t / >' ,,: ' ,,,, ,,., 
,,,,, J-' ,,.,..,, - ("'\ -r~ -er, ~ ~,... ~ ~~" \ ...-:. .jJ \J ,,..,, "! i 
-'o.l~ ~~ c,-u-J ,--i.J,..... 1\,),1 ~,... ~.) '-' 

.. ~.... g ~, t', ,!,..,t '6= 'f ~ J fa :f-->' 
,_)· ~O_) ;(.) \r ~ 

Rasulullah Saw. masuk (ke dalam rumah) seorang Arab Ba
dui yang sedang terserang penyakit demam dalam rangka 
menjenguknya, lalu beliau Saw. bersabda, 'Penyakit ini ada,
lah kifarat da,n pencuci (dosa).8> 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Imam Turmudzi dan Imam 
Ibnu Sinni melalui Abu Umamah r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

"\ ~ ,,,,,,,, -r-::.:_...,,,,<~ ,.,,.,~,.. ~, · ". ,..~, o;\~-'r:~. 
~~lr" ~~- ~u JJ'J~., .. ,..f . ., - ,..,.,,.. .,,,,. ... 

c,'::~, ,; :,::; ... /.t~ o..W ,,~ 
-~ - 4J .. ,,, .. (.g-' 

Cara yang sempuma dalam menjenguk orang yang sedang sa
kit ialah, hendaklah seseorang di, antara kalian meletakkan 
tangannya di ataa dahi si sakit atau pada, tangannya, lalu 
menanyakan kepada,nya tentang· keada,annya. 

Demikian menurut lafaz Imam Turmudzi. Di dalam riwayat Ibnu 
Sinni disebutk.an seperti berikut: 

~ 1. ,,,, ,..< ,,~"~'-,, ~,. ,,.,.,. / ,,,," ~,,,,, .. ,,,,,,ti (/-::; ,, 
.() .. ~ -~ \ ~..l,i ~c.) OJ\....&) caJ..J~ 

... ::,---' ~ .. ~ ' .J .... .-'!: -;. ,.. ,... .... 
I / ,, ,.,,.,,, ...-, --;,._r.-. / ,, ,,,,,,.. ;.\.,; .. d, ,, .. , - ., ,., ..... ~ .. -, 

.,. .,. J • I 
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Termasuk kesempurnaan dalam membesuk ialah, hendaklah 
engkau meletakkan tanganmu ke tubuh orang yang sakit, 9> la
lu engkau katakan, "Bagaimanakah keadaanmu di pagi hari 
ini?'" Atau, "Bagaimanakah keadaanmu di petang hari ini?" 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa sanad hadis ini tidak sama 
dengan hadis sebelumnya.10> 

Rasulullah Saw. menjengukku ketika aku sedang sakit, lalu 
beliau bersabda, "Hai Salman, semoga Allah menyembuhkan 
sakitmu, mengampuni dosamu, dan menyeh~kan dirimu da
lam agamamu serta tubuhmu sampai ajalmu tiba. ,.11) 

9) Al-Haflzh mengatakan~ terdapat syahid (bukti) yang menjadi pokok dalil me
letakkan tangan ke tubuh orang yang sedang sakit, yaitu melalui hadis Siti 
Aisyah r.a. di dalam kitab ShaAihain, dan melalui hadis Sa'd ibnu Abu Waq
qash r.a. di dalam kitab ShaAih Bukhari. 

10) Sanad hadis ini berpredikat dhaif. 
11) Hadis diriwayatkan oleh Imam lbnu Sinni di dalam kitab Amalul Yaumi wal 

Lailah, hadis no. 642, melalui hadis Jandal ibnu Watsiq At-Taghlabi, dari 
Syu'aib ibnu Abu Rasyid, dari Abu Khalid, Amr ibnu Khalid Al-Wasithi, dari 
Abu Hasyim, dari Zadzan · dan Salman, tetapi sanad hadis ini berpredikat 
dhaif. 

lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzl,ar mengatakan bahwa Al-Ha-. 
flzh setelah mengetengahkan hadis ini pernah mengatakan bahwa hadis ini 
berpredikat gharib. Hadis diketengahkan oleh Imam Hakim di dalam kitab 
Al-Mustadrak dan ia menilainya sahih. 

Adz-Dzahabi di dalam kitab Mu'Jehtashar mengatakan bahwa san_ad ha
dis ini berpredikat jayyid, dan tidaklah seperti apa yang dikatakan oleh Al
Haflzh bahwa hadis ini sudah selayaknya dicurigai kesahihannya. Berdasar-

. - kan riwayat Imam Hakim telah gugur di dalam sanadnya seorang perawi 
yang tercantum di antara Syu'aib dan Abu Hasyim. Perawi yang gugur terse
but ialah Abu Khalid, seperti yang ·disebutkan di dalam riwayat lbnu Sinni. 
Abu Khalid adalah Amr ibnll Khalid Al-Wasithi, aedangkan dia orang yang 
lemah sekali. 
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Ketika aku sedang sakit, Rasulullah Saw. selalu men-ta'aw
wudz-kanku. Pada suatu hari beliau men-ta'awwudz-kanku, 
lalu beliau berdoa, "Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang, aku memohonkan perlindungan untuk
mu kepada Allah Yang Maha Esa -bergantung kepada-Nya 
segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan ti
ada seorang pun yang setara dengan Dia- dari kejahatan pe
nyakit yang engkau rasakan." Ketika Rasulullah Saw. bangkit 
berdiri, beliau bersabda, "Hai Utsman, ber-ta'awwudz-lah de
ngan doa ini, kamu belum pernah ber-ta'awwudz seperti 
ini. •12> 

Sunat berwaslat kepada orang yang aJalnya hamplr tlba 
(menJalanl hukuman matl) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Imran ibnu Hushain r.a. yang menceritakan seperti berikut: 

,,.,, ' _.., ,,,, ,,,, 
~.bl~ ~,:::-J&~~,;,~, ... :;11(~,[.~e~,,;\3~ ~- Y - ,,,, ... ' ;., ..,., .. • t.r... er,,., ,,f.;_,~{k !. " ,,,,,,,, • IJ ~., ,\1.' 1 :j~ '~J), < J ~! "-Ji:, , ,l...,# 4.U 1~nJ t LU· •J ,,,,, . ,,,,,, ~~ ... ,,,,, u-,,,,, • 

12) Sanad badia berpredi~tl dhai,f. 
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.~ ,,,~ \~1~t ... ~,.,~~,5;;.2u,~,: ~.z ,~,~
~ 0 ~-' ,-::-_j,, .. <.. iS;;' ~ ~t-;;~ ;~\\":'_ ,,:~ J-:"'J r~ . ,.;u tf. = .~1~_;,s~ ~1, 
~ '1°=~ I. '~'-'!,~ A I , /. .. ..-

::,.- J--:\~.f''( ,:;~ (g'J,(2(~~\~. =>~{,~ ,~ <~~~\ ~v''°v f' ...... ~ ,~J ....... ... ... -~~~f~. 
Seorang wanita dari Juhainah datang menghadap Nabi Saw. 
dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zina, lalu wanita 
itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuat
an yang mengharuskan menjalani hukuman had, maka tegak
kanlah hukuman had atas diriku." Nabi Saw. memanggil wa
li wanita itu, lalu bersabda (kepadanya), "Perlakukanlah dia 
dengan baik. Apabila dia telah melahirkan kandungannya, 
maka datangkanlah dia kepadaku." Wali wanita itu melaku
kan (apa yang dipesankan oleh Nabi Saw.), maka Nabi Saw. 
memerintahkan agar wanita itu diikat dengan pakaiannya, 
kemudian dilakukan hukuman rajam terhadapnya, setelah itu 
disalatkan. 

Doa orang yang saklt kepala, demam, atau saklt lalnnya 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui lbnu 
Abbas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. mengajar
kan kepada mereka (para sahabat) bila terkena segala macam pe
nyakit. Antara lain ialah, bila sakit demam mengucapkan doa 
berikut: 

,,, d )JJ' ,, _... \ ,:,:- _. _... ,, ~_... .JJ I ,, -,J' ,, ,, "' \ ,, 
• ~ " "':. ·._fj • I ~u _; ' I W ---~ J ~~-¾ 'tt..8r IJ, ,...,. .... ... :,, ~ , ..-··:,.,,., , , ... ;; 

,-;;, ti.,, ....... ~ 
. J l..:,.J ,,,::,,.. ~ /.,,, -), -1,-· 

Dengan nama AJ.lah Yang Mahabesar, kami berlindung kepa
da Allah Yang Mahaagung dari kejahatan pendarahan yang 
parah dan dari kejahatan panasnya api. 13> 

13) Lafaz an-na'-'ar berkedudukan menjadi sifat dari lafaz 'irqun, artinya penda 
rahan yang hebat. 
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Orang yang bersangkutan dianjurkan membaca surat Al-Fatihah 
untuk dirinya sendiri, juga surat Al-Ikhlash dan surat Mu'awwi
dzatain. Setelah itu meniupkan napasnya kepada kedua tangan
nya (untuk diusapkan kepada anggota tubuh yang sakit), seperti 
penjelasan yang telah lalu. Hendaknya pula ia membaca doa un
tuk orang yang tertimpa bencana seperti yang tel~ kami terang
kan sebelumnya. 

Tldak dllarang bagl orang yang saklt mengucapkan perlhal 
pengaruh dari penyakit yang dideritanya 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan: 

0 ,: /J'"- /. / )"/ ::.~-;/-: &"J ,..J .... ~-::~...:UL)~~\~ .... ~ -. ............ +9- ~_,A .J , -:;: J.... •• ~ . ,,.,,,, .... ;. , ,, .J / 

~G::,j.;'\ : 1'~ 4 ~~ ~-' ~_tji~l ~ L ~.~; 

• ,,-'<-'"'- . U"' ~,,, . ~ ~ . ~ ~ 
Aku masuk menjenguk Nabi Saw. yang sedang sakit, lalu aku 
memegangnya (memijitnya) dan kukatakan, "Sesungguhnya 
engkau benar-benar sakit keras. •14> Nabi Saw. menjawab, 
"Memang benar, seperti halnya dua orang lelaki dari kalian 
sedang sakit." 

Had.is ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Imam Turmudzi, dan 
lbnu Majah serta lain-lainnya dengan sanad yang dhaif. Al-Hafizh lbnu Ha
jar mengatakan, "Sungguh mengherankan sekali sikap Syekh (Imam Nawa
wi) yang hanya menisbatkan hadis kepada lbnu Sinni saja." 

14) Al-wa'ku, rasa panas dan rasa sakit yang diderita oleh orang yang terserang 
penyakit demam. 



362 Khasiat zikir dan doa 

Rasulullah Saw. datang menjengukku karena aku sedang 
mengalami sakit keras, maka aku berkata, "Sakit yang me
nimpa diriku seperti yang engkau lihat sendiri; dan aku ada
lah seorang yang mempunyai harta, sedangkan aku tidak 
mempunyai ahli waris kecuali hanya seorang anak perempu
anku, • hingga akhir hadis. 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Al
Qasim ibnu Muhammad yang menceritakan: 

~ ,,.. ,, ' J ,,,,., ~1,,1~~,J~ ,!t::1;~ :(~~~~1~1;;.~~L:jrs 
~~ ~ ~ / 

• }\ ,< J,.,.....,,,.,, .... ,~~, \~ -~::? J,,,,,., 
~.L....S-1_.r.>_j ... 0 L.....i.!) ~ ~ (.r. • ,--'--'~ 

Siti Ais;yah r.a. mengatakan, "Aduh kepalaku," maka Nabi 
Saw. mengatakan· pula, "Kepalaku pun ·sakit, • hingga akhir 
hadis. 

Hadis ini berpredikat mursal 15> karena lafaznya. 

15) lbnu Allan, di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan, Al-Hatizh pemah 
mengatakan bahwa perkataan Syekh (Imam Nawawi) yang menyatakan •Se
sungguhnya hadis ini dengan lafaz deniikian berpredikat mursar' mem
punyai maksud bahwa Al-Qasim ibnu Muhammad mengetengahkan suatu ki
sah yang tidak dialaminya. la pun tidak mengatakan bahwa Siti Aisyah r.a. 
telah menceritakan hadis ini kepadanya. Akan tetapi, Imam .Bukhari berpe
gang kepada ketenaran Al-Qasim, mengingat Al-Qasim sering menemani bi
binya dan banyak menerima riwayat hadis darinya. Bibinyalah yang mena
ngani pendidikannya setelah ayahnya tiada, hingga bibinya meninggal dunia. 
Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis ini terkenal dari Siti Aisyah r.a. 
melalui jalur periwayatan yang lain, diketengahkan oleh Imam Ahmad dan 
Imam Nasai di dalam kitab Al-Kubra melalui Siti Aisyah r.a. yang telah 
menceritakan, "Rasulullah Saw. masuk ke dalam rumahku di hari ketika be
liau mulai sakit, maka aku katakan, 'Aduh kepalaku.' Beliau bersabda, 'Aku 
sangat menginginkan seandainya hal itu terjadi, sedangkan aku masih da
lam keadaan hidup. Maka aku akan mengurus jenazahmu dan mengebumi
kanmu.' Aku berkata, 'Demi untukku engkau harapkan demikian, seakan
akan aku denganmu -begitu pula sebagian istrimu yang lain- bagaikan pe
ngantin baru.' Maka beliau mengatakan, 'Aku, aduh kepalaku, panggillah 
ayahmu dan saudara lelakimu kemari'." Imam Muslim mengetengahkan ha
dis ini mulai dari lafaz, "Panggillah ayahmu dan saudara lelakimu kemari," 
tanpa menyebutkan lafaz sebelumnya. 
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Mengharapkan matl 

Kami meriwayatkan di dalain kitab Shahih Bukhari clan Shahih 
Muslim melalui Anas r.a. yang menceritak.an bahwa Nabi Saw. 
pernah bersabda: 

,: -~,,,,,. ,,.,~ "\~ ,;.,, ;\ ,,,,, ,, ,,, ;t' ,,\V ,,.,,,., ~,,.,-=- ,,,~ .j \ ,,., .·. • • "' c\..s . • . .P ~ ~ .·..A·. -"-' .J -\,.__.) (.) 0,.. l _J'{P(J, ' ~ .. ~ 

,,.,, _j. ~,,.,, ~~,~~::r-J.~ · "1 f ~1H :Ja~~~~ 
_,, ~ M ..... ~ n / 

..,, "~,,..... \r~' ", ,,,,.....~, ..... , ~ , ..... . ~~o\9 ~o ~ ~~ .,.,, .. ,., ,_,.:..r 

Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mengharapkan 
mati karena tertimpa suatu mudarat (musibah); dan jika ia 
tidak dapat -mengelakkan lagi, hendaklah ia niengucapkan, 
"Ya Allah, hidupkanlah daku selagi hidup itu lebih baik un
tukku, dan wafatkanlah diriku apabila wafat itu lebih baik 
bagiku." 

Ulama dari sebagian teman kami dan selain mereka mengatakan 
bahwa mengharapkan mati itu hukumnya makruh, jika orang 
yang bersangkutan mengharapkannya karena tertimpa musibah 
atau yang sejenis, tetapi jika ia mengharapkan mati karena kha
watir kepada agamanya, mengingat zaman telah rusak atau kare
na faktor lain yang sejenis, hukumnya tidak makruh. 

Dlsunatkan berdoa agar matl di negerl yang mulla 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Um
mul Mu-minin Siti Hafshah binti Umar r.a. yang menceritakan: 

~ ,, ,, . /~~ ~ ..... \&* . ~-!"(r'~1_..1,,,,,,,,...,1, ...... ,,...,~J,,,.,f 
·~~o~ ~.J · o.;.;~~.Jv- us ,,, ~ '~ ,,, c,::,;:--
. :;lli ,k ...... ~~~~.,,, ..... :f /"•· "" ~..,,,\-::'.: , ..... 
.. ',__lJ,..... ,~;~~~Y~j 

.~l't, \~ \ .u' ~(. "",,t'tJ/l; "\ll{"~ 11 ,,,_..... ,_, ~.... • U~'-7 

Umar r.a. pernah berdoa, "Ya Allah, berilah daku rezeki mati 
syahid di jalan-Mu, dan jadikanlah matiku di negeri Rasul-
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Mu Saw." Maka aku bertanya, "Bagaimanakah hal itu dapat 
terjadi?" la menjawab, "AJ,lah-lah lang akan memberikannya 
kepadaku jika Dia menghendaki. "1 

) 

Sunat menghlbur hatl orang yang saklt 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan Imam 
Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif melalui Abu Sa'id Al-Khudri 
r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

o/ J,,,,., 

~
,.......,.,. "'.'1"-'"'.--:-: . ,, ,,,~,,,,,,,,-;,..!.. ,,,,~, 

~· .CIJ 4IJ .'.j"' a, 9 .AJ,., _p-.J J ,; ,,,,, • ~ .,, ~ "Y ,,. 
J. ,,,,,, ,":' J"' ~,,, .~ .. " •a - ... • .. J 

--Apabila kalian masuk menjenguk orang sakit, hiburlah hati-
nya tentang ajalnya, karena sesungguhnya hal itu tidak dapat 
menolak sesuatu pun, tetapi dapat menghibur hatinya. 

16) Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq, dan ia mengatakan 
bahwa hadis ini diriwayatkan oleh ibnu Zurai' (Yazid), dari Rauh ibnul Qa
sim, dari Yazid ibnu Aslam, dari ibunya Hafshah binti Umar r.a. yang men
ceritakan, "Aku pernah mendengar Umar mengucapkim," hingga akhir hadis. 

Al-Hafizh di dalam kitab AJ,-Fath mengatakan bahwa hadis ini di-wa
shal-kan oleh Al-Ismaili, dari Ibrahim ibnu Hasyim, dari Umayyah ibnu Bus
tham, dari Yazid ibnu Zurai'. Lafaz atsar melalui Siti Hafshah r.a. yang men
ceritakan, "Aku pernah mendengar Umar r.a. berdoa, 'Ya Allah, aku memo
hon agar terbunuh di jalan-Mu dan wafat di negeri Nabi-Mu.' Siti Hafshah 
berkata, 'Bagaimanakah hal itu dapat terjadi?' Umar r.a. menjawab, '!.JI.ah 
pasti mendatangkannya bila Dia menghendaki'.'' 

Atsar ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari, dis~darkan kepada 
Yahya ibnu Bukair, dari Laite, dari Khalid ibnu Yazid, dari'ita'id ibnu Abu 
Hilal, dari Zaid lbnu Aslam, dari ayahnya, dari Umar r.a. yang 'tel.ah berdoa, 
"Ya Allah, berilah aku rezeki mati syahid di jalan-Mu, dan jadikanlah mati
ku di negeri Rasul-Mu." 

Al-Hl;lfizh di dalam kitab AJ,-Fat-h mengatakan, atsar Umar r.a. oleh lb
nu Sa'd dil'iebutkan latar belakang ia mengucapkan doa tel'Sebut. Atsar ini di
ketengahkan oleh lbnu Sa'd dengan sanad yang sahih melalui Auf ibnu Ma
lik r.a. yang menceritakan bahw~ ia ~rmimpi melihat sahabat Umar r.a. 
mati sebagai syuhada. Ketika ia menceritakan mimpinya itu kepada sahabat 
Umar r.a., Umar r.a. berkata, "Bagaimanakah aku dapat mati syahid, se
dangkan aku berada ditengah Jazirah Arabia yang tidak perlu berperang me
lawan orang di sekelilingku." Tetapi ia mengatakan pula, "Memang benar, ji
Jta Allah menghendaki, Dia pasti mendatangkannya." 
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Untuk mengungkapkan hal itu cukup dengan mengucapkan se
perti apa yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas r.a. yang 
terdahulu dalam Bab "Ucapan yang Dikatakan kepada Orang 
yang Sedang Sakit", yaitu: 

' . ,, )., \ --,~ 7,,J&, .... t----~ 
• 4.U c:-~O ... _) (.)JJ. ~ 

Tidak mengapa, insya Allah, menjadi pencuci (dosa). 

MenyanJung kebalkan amal orang yang saklt agar la .mem
punyal prasangka yang balk kepada Allah 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui lbnu 
Abbas r.a. bahwa ia mengatakan kepada Khalifah Umar ibnul 
Khaththab r.a. ketika sehabis ditikam, seakan-akan ia berbela 
sungkawa kepadanya, "Wahai Amirul Mu-minin, tiada beban atas 
hal tersebut, sesungguhnya engkau telah menemani Rasulullah 
Saw. dan ternyata engkau menemaninya dengan baik, kemudian 
beliau berpisah denganmu dalam keadaan rela kepadamu. Kemu
dian engkau menemani kaum muslim dan ternyata engkau gauli 
mereka dengan baik. Jikalau engkau meninggalkan mereka, eng
kau benar-benar meninggalkan mereka dalam keadaan rela kepa
damu," hingga akhir atsar. Khalifah Umar mengatakan, "Hal ter
sebut merupakan anugerah dari Allah Swt." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
lbnu Syumasah yang menceritakan, "Kami datang menghadap ke
pada Amr ibnul Ash r.a. yang sedang menjelang kematiannya. Ia 
menangis lama dan memalingkan wajahnya ke arah tembok, lalu 
anak lelakinya mengatakan, "Wahai 11.yahku, bukankah Rasulul
lah Saw. telah memberitahukan kabar gembira anu untukmu? 
Bukankah Rasulullah Saw. telah memberitahukan kabar gembira 
anu untukmu?' Lalu Amr ibnul Ash menghadapkan wajahnya dan 
menjawab, 'Sesungguhnya persiapan yang paling utama bagi 
kami ialah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan 
bahwa Muhammad adalah utusan Allah'," kemudian lbnu Syuma
sah melanjutkan atsar hingga selesai. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar r.a. yang mencerita-
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kan bahwa Siti Aisyah r.a. sedang mengalami sakit, lalu datang
lah Ibnu Abbas r.a. (menjenguknya) dan mengatakan, "Wahai 
Ummul Mu-minin, engkau adalah orang yang paling dahulu mem
peroleh kesetiaan yang sangat terhadap Rasulullah Saw. dan Abu 
Bakar r.a. 

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari melalui riwa
yat lbnu Mulaikah yang menceritakan bahwa lbnu Abbas r.a. me
minta izin untuk menemui Siti Aisyah r.a. sebelum wafatnya, se
dangkan ia dalam keadaan sangat lemah. Lalu Siti Aisyah r.a. 
berkata, "Aku khawatir bila disanjung." Lalu dikatakan kepada
nya bahwa anak paman Rasulullah Saw. datang dari arah depan 
kaum muslim (yang hadir). Lalu Siti Aisyah r.a. berkata, "Izin
kanlah dia masuk." lbnu Abbas r.a. mengatakan, "Bagaimanakah 
keadaanmu sekarang?" Siti Aisyah r.a. menjawab, "Baik, jika aku 
bertakwa." lbnu Abbas r.a. menjawab, "Engkau pasti dalam ke
adaan baik, insya Allah, (engkau adalah) istri Rasulullah Saw. 
Beliau tidak pemah menikah dengan perawan kecuali hanya de
ngan engkau, dan pembelaanmu turun dari langit." 

Membangkitkan selera orang yang sedang saklt 
Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Majah dan kitab Ibnu 
Sinni dengan sanad yang dhaif melalui Anas r.a. yang mencerita
kan: 

,,,.. / ,, ,: ) /. ,,,.,,,.. 
~ . • ,:-;:. V,,J,,,. t1-:' '\~.~"' ,,,,.,,.,., ~.t'.u n~~ ~ ~,Jo-:; 

,(.)~ ,o~LJ::"'"_)~ !-',,,.. ~~ 
) ") ....:~ /. ~ A _, \~,,-;.,,- _," _, (.&, ;' .: _, ,,_, .u~ ,~J\i ,~ ~ ~ ~ .. :.~ 

Nabi Saw. masuk ke dalam rumah seorang lelaki dalam 
rangka menjenguknya, lalu beliau bersabda, "Apakah engkau 
menginginkan sesuatu? Apakah engkau menginginkan kue 
ka'ka'?" Lelaki (yang sakit itu) menjawab, "Ya" maka beliau 
Saw. mencarinya untuk dia. 17> 

17) Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam hadis no. 3441 dalam pemba
hasan "Thibn, Bab •orang Sakit yang Menginginkan Sesuatu". lbnu Sinni 
meriwayatkan pula di dalam kitab 'Amalul Yaumi wal La.ilah dalam hadis 
no. 534, Bab -Merangsang Seleril Makan Orang Sakit", tetapi sanadnya ber
predikat dhaif. lbnu Majah menyebutkan hadis ini sebelum ia menyebutkan 
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Kami meriwayatk.an di dalam kitab Imam Turmudzi dan kitab lb
nu Majah melalui Uqbah ibnu Amir r.a. yang menceritakan bah
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

"?,."//~,, tZ--~,[\( \J;t\ 1-::i<i-:-:,:,/1:{ '1~ 
• ...,~_,~, •;-.. dj} "'' 4"' ~r l..rPv _T'~ ' \;'> .. 

Janganlah kalian memaksa orang sakit di antara kalian un
tuk makan, karena sesungguhnya Allah-lah yang ·memberi 
mereka makan dan minum. 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini adalah hasan. lS) 

Orang yang menjenguk orang sakit memlnta doa kepada 
orang yang sakit 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan lbnu Majah dan kitab 
lbnu Sinni dengan sanad yang sahih atau hasan melalui Maimun 

hadis Anas r.a. melalui Ibnu Abbas r.a. dalam makna yang sama, dan sanad
nya lebih baik daripada hadis ini, yaitu terdapat Shafwan ibnu Hubairah, se
dangkan ia lemah. Al-Hafizh di dalam kitab Talehrijul Adzkar mengatakan, 
"Aku merasa heran terhadap Syekh (Imam Nawawi), mengapa beliau lupa 
menyebutkannya, padahal dalam biografmya ia (Shafwan ibnu Hubairah) 
menerima hadis ini dari Ibnu Abbas r.a. yang menceri.takan bahwa Nabi 
Saw. menjenguk seorang lelaki (yang sakit), lalu beliau bersabda, 'Apakah 
yang engkau inginkan?' Lelaki itu meajawab, 'Aku menginginkan roti jewa-

. wut.' Nabi Saw. bersabda, 'Siapakah yang mempunyai roti jewawut? Berikan
lah kepada saudaranya.' Kemudian Nabi Saw. bersabda, 'Apabila orang yang 
sakit di antara kalian menginginkan sesuatu (makanan), hendaklah membe
rikannya'.'' 

Al-Haflzh mengatakan, hadis ini mempunyai syahid melalui sahabat 
Umar, diketengahkan oleh Ibnu Abud Dun-ya di dalam Kitabul Maradh wal 
Kifaraat, tetapi berpredikat mauquf Lafaznya adalah seperti berikut: 

J;~ __ ~1{~Ct~,j-;--~{~r,,".t~,~~;~,1S1 
~":."'la~ • ':\....::IO .. ,,,, ... ,, 

Apabila orang sakit di antara kaiian menginginkan sesuatu, janganl.ah ka
lian mencegahnya, barangkali Allah dengan membangkitkan seleranya akan 
menjadikan kesembuhannya. 

18) Hadis ini berpredikat hasan mengingat ayawahid (bukti-bukti)nya. 
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Apabila engkau masuk menjenguk orang yang sakit, maka 
mintalah kepadanya agar ia mendoakan untukmu, karena se
sungguhnya doa orang yang sedang sakit seperti doa para 
malaikat. 

Akan tetapi, Maimun lbnu Mahran sebenarnya tidak mengalami 
zaman sahabat Umar.19> 

Naslhat bagl orang yang baru sembuh darl saklt 

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai 
pertanggungjawabannya. (Al-Isra: 34) 

,., .,,,,. I!!.. J ~ ,,J-,J ,.,,,,, ........ .;.. ,, ; \;\';\,, ,, ,- ;; '·. //t 
w , o)-:-l' .411 ... \_,..\.Aiw~,.,~~ o_j!_,.,IJ 

dan orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka ber
janji. (Al-Baqarah: 177) 

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut bab ini cukup banyak jum
lahnya lagi telah dimaklumi. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui 
Khawwaat ibnu Jubair r.a. yang menceritakan: 

19) Sanad hadia munqatl&i. Al-Hafizh mengatakan, brenanya hadia ini tidak aa
hih. Seandainya ada yang mengukuhkan, niaeaya ha,,an, tetapi tidak ada 
a;yahi4 yang dapat dijadibn aebagai pemmbangan. 
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Ketika aku sakit, Rasulullah Saw. menjengukku, lalu beliau 
Saw. bersabda, "Semoga badanmu sehat, hai Khawwaat." Aku 
menjawab, "Semoga badanmu sehat pula, wahai Rasulullah." 
Beliau bersabda, ·. "Tunaikanlah kepada Allah apa yang telah 
engkau janjikan kepada-Nya." Aku berkata, "Aku tidak men
janjikan apa-apa kepada Allah Swt." Beliau bersabda, "Tidak
lah demikian. Sesungguhnya tidak sekali-kali seorang hamba 
sakit, melainkan Allah Swt. menjadikan suatu kebaikan (un
tuknya). Maka tunaikanlah kepada Allah apa yarig telah eng
kau janjikan kepada-Nya." 

Doa orang yang tldak ada harapan lagl untuk hldup 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan kitab 
Sunan Imam Ibnu Majah melalui Siti Aisyah r.a. yang mencerita
kan: 

a .. . • "- ,,,, J\ .-;:; ' ,. • • ..., :;;, --~y,,,., _. . ".-t\ • .-...., --~~.,-',I~ •. I I~ "'\J.,.,,-,,,,--,:., I" 
~ J.9 ~~..9. ~j,41~-'r--'-'~o..U ~;..u ~..J c.,.J_:; 
.J~~t/ _.., __ __. _.... .. ~~{. ~ ~i·!~-'t-L~~.~~~ ;, • ~J~~ ~ ~ .. V7 .. -( ~ • ,; ...... ,,, ., 17<",,,, • .,,,,, ,.,,,,, .... ,.._.. .. ,.,,,.,_,.,.,, ., .,.,,.,,_..., 

-9~,9~j,..;;.;t,~~:fol.ife'~'ia~~ 
Aku melihat Rasulullah Saw. ketika menjelang kewafatannya, 
sedangkan di hadapan beliau terdapat sebuah wadah berisi 
air. Beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah itu, ke
m,µlian mengusap wa,jahnya dengan air, lalu berdoa, "Ya 
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AUah, tolonglah daku dalam menghadapi rasa sakit kematian 
dan sakaratul maut. n20) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

,,, /J ,,, ~ .... ,, : 0 

)A"<.-..-~\\ '7 .":: "} ...,,J ...-J /...- •"I~ Jt\~~ -:;-~.\ <._ " ,; 
~--W~ ~,J...,,1,,h,.~..,~J~'l,.U ~ ~ 

. 'I ~~(··"· -:;;t~ • ~ ~, .... ' • ,,,... ,.,,,,, l J "· : ': )~~ 
~ ~v'>~~ ~lj ,~ ~ 

Aku pemah mendengar Nabi Saw. berdoa seraya menyandar
kan (kepalanya) kepadaku, "Ya Allah, ampunilah daku, rah
matilah daku, dan himpunlah daku dengan rafiqul a 'la." 

Orang yang bersangkutan disunatkan pula memperbanyak mem
baca Al-Qur'an dan zikir-zikir. Dimakruhkan baginya bersikap 
menyesal, berakhlak buruk, mencaci maki, bertengkar, dan berde
bat tentang masalah selain yang menyangkut perkara agama. 

20) Kalimat sakaratul maut <lisebutkan pula dalam hadis lain melalui Siti 
Aisyah r.a., diketengahkan oleh Imam Bukhari. Siti Aisyah r.a. telah mence
ritakan, '"l'ermasuk nikmat Allah yang dilimpahkan kepadaku ialah bahwa 
Rasulullah Saw. wafat di dalam rumahku pada hari giliranku di antara dada 
dan leherku," hinggi,. alqiir hadis. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa 
Rasulullah Saw. bersabda: 

&sungguhnya maut itu aeluuatnya. 

lbnu Allan di. dalam kitab Syarhul Ad.dar mengatakan, Imam AI·Qurthubi 
berkata bahwa kerasnya mati bagi para nabi mempunyai dua faedah, salah 
aatu di antaranya ialah. untuk menyempurnakan keutamaan mereka dan 
mengangkat derajat mereka. 
Hal tersebut bukan merupakan suatu kekurangan dan bukan pula sebagai 
azab, perihalnya seperti yang disebutkan oleh hadis lain, yaitu: 

. ~~~~~~~Y-Jl~\~"%' ... 6'~~1\ 
"it' _,, ,-· .... !, .. v~ v" 

&sungguhnya manusia yang paUng ieras musibahnya iolah pa'l'O. nabi, ie
mudian orang yang paUng eemisal (sederajat) dan yang aemisal (sederajat) 
ungan nun:ia. 

Hal kedua ialah agar makhluk. Qlengetahui kadar rasa aakit mati, karena 
adakalanya seseorang memandang aebagian orang yang sedang menjelang 
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Disunatkan bersyukur kepada Allah Swt. dengan hati dan li
sannya serta memantapkan hati bahwa saat itu merupakan saat 
terakhir baginya di dunia ini, sehingga tergeraklah dirinya untuk 
berusaha keras agar mengakhirinya dengan kebaikan dan segera 
menunaikan hak-hak kepada pemiliknya masing-masing, antara 
lain mengembalikan perkara yang zalim, titipan, pinjaman, dan 
meminta maaf kepada keluarganya, yaitu, istri, kedua orang tua, 
anak-anak, para pelayan, tetangga, dan teman-temannya serta se
tiap orang yang mempunyai hubungan muamalah atau persaha
batan dengannya atau berkaitan dalam sesuatu hal. 

Dianjurkan berwasiat mengenai perkara anak-anak apabila 
mereka tidak mempunyai kakek yang layak dijadikan sebagai 
wali mereka. Hendaklah berwasiat mengenai hal-hal ·yang tidak 
mungkin dapat dikerjakan pada saat itu, seperti membayar seba
gian utang-utang dan sebagainya. Hendaknya berbaik sangka ke
pada Allah Swt. bahwa Dia pasti merahmatinya, dan memantap
kan perasaan dalam hati bahwa dirinya adalah orang yang paling 
hina di kalangan makhluk Allah Swt. Allah Swt. tidak perlu me
nyiksa serta tidak perlu pula kepada ketaatannya. Dia adalah 
hamba-Nya; tidaklah ia meminta maaf, kebajikan, dan ampunan 
serta harapan kecuali hanya kepada Allah Swt. 

Disunatkan membiasakan diri membaca ayat Al-Qur'an yang 
mengandung makna harapan dengan suara lembut atau dibaca
kan oleh orang lain dan ia mendengarkannya. Dianjurkan pul.a 
meminta dibacakan hadis yang mengandung makna_ harapan, ki
sah orang-orang saleh, dan sepak terjang mereka ketika mengha
dapi kematian. Hendaknya kebaikan yang dikerjakannya makin 
bertambah, memelihara salat, dan menjauhi najis serta hal-hal 
lain yang termasuk pekerjaan agama. Semua itu ia lakukan de-

kematian tidak melihat adanya gerakan dan rasa gelieah pada diri ai mayat. 
la melihat bahwa rohnya keluar dengan mudah, hingga ia menduga perkara 
itu mudah, padahal ia tidak mengetahui apa yang aedang diraeakan oleh ai 
mayat. Ketika para nabi menceritakan kerasnya mati yang dialami mereka, 
padahal mereka dihormati oleh Allah Swt.; maka makhluk pun mengetahui 
dengan pasti tentang kerasnya mati yang dialami oleh semua mayat secara 
mutlak melalui berita dari Nabi. Saw. Hal ini dikecualikan bagi orang ayahid 
yang mati terbunuh oleh orang kafir, mengingat hal ini t.elah ditetapkan oleh 
hadia lainnya. 
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ngan sabar seraya menanggung masyaqqat-nya dan berlaku hati
hati agar tidak meremehkan hal tersebut. Sesungguhnya terma
suk hal paling buruk ialah bila seseorang di akhir hayatnya di du
nia ini merupakan ladang akhirat berlaku sembrono (lalai) terha
dap apa yang diwajibkan atas dirinya, atau hal yang disunatkan 
atas dirinya. 

Dianjurkan agar tidak mendengar omongan orang yang 
mengejeknya karena ia melakukan sesuatu hal yang disebutkan 
di atas, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan ujian bagi
nya, dan orang yang melakukannya tiada lain adalah teman yang 
tidak mengerti musuh yang tersembunyi. Janganlah mendengar
kan ejekannya, tetapi hendaklah berusaha sekuat tenaga untuk 
mengakhiri umumya dengan keadaan yang paling sempuma. 

Disunatkan berwasiat kepada keluarga dan teman agar ·ber
sabar terhadap dirinya yang sedang sakit dan menahan apa yang 
dilakukannya. Selain itu, hendaklah ia berwasiat untuk bersabar 
atas musibah yang menimpa mereka disebabkan ia sakit. Dalam 
wasiatnya itu hendaldah ia tekankan agar jangan menangisinya, 
dan kemukakan sebuah hadis Rasul yang menyatakan: 

,. 
.&~~~~1ZL~~d1 

,,,,,, " ,,,,,,., ,,,,,, •;.., . .. :,. 

Mayat diazab karena tangisan keluarga terhadapnya. 21> 

Hendaklah mengatakan agar jangan melakukan hal-hal yang me
nyebabkan ia tersiksa. Berwasiat agar berlaku lemah lembut ke
pada orang yang ditinggalkannya, yakni anaknya yang masih 
kecil-kecil, pelayan laki-laki dan perempuan, atau selain mereka 
dari anggota keluarganya. 

Hendaklah berwasiat kepada keluarga agar tetap berbuat 
baik kepada teman-temannya, serta mengajarkan kepada mereka 
sebuah hadis sahih dari Rasulullah Saw. yang mengatakan: 

21) Pengerti.an tangisan dalam. hadia ini ialah tangisan lliya/aaA clan mengeru
kan 11uara tangiaan (jeri.tan), atau mewaaiatkannya. Tangiaan yang tidak di
barengi dengan niyahah · dan tidak pula mengeraakan 11uara tangiaan, hu
kumnya tidak dilarang; brena hal ini pernah dilakukan oleh Raaulullah 
Saw. dan para sahabatnya. 
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Sesungguhnya tennasuk menghormati orang tua ialah bila se
orang lelaki bersilatzirahmi kepada teman sejawat ayahnya. 

Dalam hadis sahih lain disebutkan bahwa Rasulullah Saw. selalu 
menghormati teman-teman wanita Siti Khadijah r.a. setelah ia 
wafat. 

Disunatkan dengan sunat muakkad agar berwasiat kepada 
mereka untuk menjauhi apa yang biasa dilakukan oleh tradisi be
rupa perbuatan bid'ah dalam masalah jenazah, sebaiknya hal ter
sebut dikukuhkan dengan perjanjian. Berwasiatlah kepada mere
ka (keluarga) agar berjanji tetap mendoakan dan jangan melupa
kannya dalam doa sepanjang masa. 

Orang yang sedang sakit parah disunatkan mengucapkan ke
pada sanak keluarga dan teman-temannya dari suatu waktu ke 
waktu yang lain,· "Apabila kalian melihat kealpaan pada diriku 
dalam suatu hal, ingatkan diriku dan tegurlah dengan tutur kata 
yang lemah lembut. Tunaikan nasihat kalian terhadap diriku, ka
rena sesungguhnya aku terancam oleh kelalaian, kemalasan, dan 
kealpaan. Apabila aku lemah, berilah aku semangat, dan bantu
lah aku dalam persiapan menghadapi perjalanan yang amat pan
jang ini." 

Dalil yang kami sebut dalam bah ini cukup dikenal dan se
ngaja tidak kami ketengahkan untuk meringkasnya. Apabila sese
orang menghadapi naza' (wafat), hendaklah memperbanyak ucap
an laa ilaaha illallaah (tidak ada Tuhan selain Allah) agar kali
mat ini merupakan akhir dari kalimatnya. Kami meriwayatkan di 
dalam kitab hadis terkenal, yaitu kitab Sunan Abu Daud dan 
lain-lainnya, melalui Mu'adz ibnu Jabal r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~::.,,.;:""" ., ~ ' .,,.,,, ' 
.~\ ,l~~\~14.J-l'i/ il....o.Yci""~ 1-=-~ ':'"" . c.r- ,, ,, .,,.,,, ft "' &JI 

Barang siapa akhir/ kalamnya adalah, "Tiada Tuhan selain 
Allah,• niscaya dia masuk surga. 
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Imam Hakim -yaitu Abu Abdullah- di dalain kitab-Al-Mustad
rak mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih.22> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim, kitab Su
nan Abu Daud, Sunan Nasai, dan Sunan Turmudzi serta yang 
lainnya melalui Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang :rnenceritakan bah
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

' ,,, ' .. ... 
).i ~,~~,~ ,,, \i'" ... ~~ .d..U, _.tj,,, F I_J> ,,,. 

Ajarkanlah kepada orang-orang yang akan mati kalimat Laa 
ilaaha illallaah (tidak. ada Tuhan selain Allah). 

Imam Turmudzi mengatak.an, hadis ini berpredik.at hasan sahih. 
Kami meriwayatkan pula hadis ini di dalam kitab Shahih 

Muslim melalui riwayat sahabat Abu Hurairah r.a., dari Rasulul,. 
lah Saw. 

Para ulama mengatakan, jik.a orang yang bersangkutan tidak. 
mengucapkan kalimat Laa ilaaha illallaah hal ini ditalkinkan 
oleh orang yang menghadirinya. Hendaklah seseorang mengajar
kan kalimat ini kepadanya dengan lemah-lembut karena dikha
watirkan akan mengganggunya yang pada akhimya ia menolak. 
Apabila ia mengucapkannya sek.ali, mak.a talkin tidak. usah di
ulangi, kecuali jika ia mengucapkan kata-kata yang lain. 

Teman kami mengatakan, orang yang mentalkin itu, disunat
kan tidak. mencurigakan, agar si mayat tidak terganggu dan tidak. 
menuduhnya. 

Segolongan dari teman kami ada yang mengatak.an bahwa 
shighat talkin ialah laa ilaaha illallaah Muhammadur Rasuulul
laah (tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan 
Allah). Sedangkan jumhur ulama menyingkatnya sampai pada ka
limat Laa ilaaha illallaah. Dalil-dalil dan keterangan mengenai 
orang yang mengucapkannya kami terangkan secara panjang le
bar di dalam Kitabul Janaiz, bagian dari Syarhul Muhadzdzab. 

Doa sesudah memeJamkan mata sl mayat 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Um
mu Salamah r.a. (nama aslinya Hindun) yang menceritakan: 

22) Hadis ini berdasarkan penilaian Imam Hakim sendiri dalam menyahihkan 
hadis yang luuan, tetapi secara pasti hadis ini berpredikat luuan. 
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Rasulullah Saw. masuk ke dalam rumah Abu Salamah, se
dangkan mata Abu Salamah dalam keadaan terbeliak, lalu 
beliau memejamkannya, kemudian bersabda, "Sesungguhnya 
roh itu apabila dicabut diikuti oleh pandangan mata." Maka 
orang-orang dari kalangan keluarganya menangis, dan Rasul 
Saw. bersabda, "Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian 
kecuali yang baik, karena sesungguhnya para malaikat meng
amini apa yang kalian ucapkan." Kemudian beliau berdoa, 
"Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya 
di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, gantilah 
dia di kalangan keluarganya yang ditinggalkan, ampunilah 
kami dan dia, wahai Rabb semesta alam, dan luaskanlah ku
burnya serta berilah cahaya di dalam kuburnya." 

Syaqqa dengan huruf syin difat-hahkan, artinya terbeliak. 
Basharuhu, dibaca rafa' berkedudukan sebagai fa'il dari la

faz syaqqa. Demikian riwayat yang disepakati oleh kalangan huf
fazh dan ahli bahasa. Dikatakan syaqqa basharul mayyiti, artinya 
mata mayat itu terbeliak. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Baihaqi ~~ngan 
sanad yang sahib melalui Bakr ibnu Abdullah, seorang tabun ter-
hormat, yang menceritakan: 

, :: ,..,. ' ,,.,,,, ....- .. ···r' ....... ,,,,,,,,,,,,,,, 
• l_...1 ", "'"i \ _ \ ~ l .(u-\ ~ I j:a9 ~ \ L _. U •" .,C. .)1 jJ.) ,..,. ~_J~(r"_J ,,, p~ ~ 
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/ 

~ ...... ' ..... ,~ ,,,...., ~{I,\l~ 
~ ,, .. 
~t. -~ ,,...... ,,,, .... 

• ~....::....0.J\AI ,,, 
Apabila engkau memejamkan mata si mayat, ucapkanlah, 
"Dengan menyebut asma Allah dan berada pada agama Rasu
lullah Saw.• Apabila engkau mengusungnya, ucapkanlah, 
•Dengan menyebut asma Allah~ kemudian bertasbihlah selagi 
engkau masih mengusungnya. > 

Doa di dekat orang yang matl 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Um
mu Salamah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

,,,., .... J ~(~""" .... ,( ~,,,... ,"1 "J"" :-"",J" ,... .... ,, t,?,, .... ,... ( _s ~X ~.JUI i> .... ~ l ~I_,>~ .. : \--9\ ~J' \) ~j l 
;: ,... ;: .... .... .a,.. r.... ,...... ,., ":-i .... ,. J! , ,.. Jv-~L~f'~_;.1 ..S~~ 1 • ~,\\g .5_;\fol:~ 

.,,,,,..,.. / ,...,... ~ ' ~ •• .,1 ,,., ~...-. ,,.,. I ,,.,. ,,.... .. -; .... , .... \.,I t1 ..11,\ r\ ,,,, ..-1.... .. \ .. :- ,.... .,... ,., ~~;,, I 
"-=.:..>1..1 ~ ~ LJ 51..,U (.)~Ju h -~ ~ Ul ~ . ,.,,, / ~;- .. '. ,,,,, ... 
~ ,.....- ........ ,.. .'? Y J. ~ • ,,,. ,, .... ,.... ,, ,. ~ "· ': \ f ~jj ,.,, i ,,J.. 1 ,:; 
.4'·+ 111>~~~.9 ,4J..,~ ~ t(:2 .. ~ lLJ\!:I 

' • ,... ;; ... ( ~ ' 7~ 

J,., \:...., ,~ ........ ., ',, t !#,,,... ,..., ,.,,.. -'"'I,....,,..-....,,,,::- ~d, .J \"'-:-
Al)\\,"~~ l ~ ~~~~ y .W I~~ • ~.) < ... ,A.49 
~ ,,,,,, ,, ... ~ ~---- ,,,,,, 

. ~ ,..-... iA"~ , ....... _, ___ -· 
Apabila engkau menghadiri orang yang sakit atau mayat, 
ucapkanlah hal yang baik, karena sesungguhnya para malai
kat mengamini apa yang kalian ucapkan. Ummu Salamah 
r.a. melanjutkan kisahnya, "Ketika Abu Salamah meninggal 

23) Al-Hafizh setelah mengetengahkan hadis ini mengatakan bahwa hadis ini 
mauquf (terhenti) sampai pada Bakr ibnu Abdullah, dan diketengahkan oleh 
Abdur Razzaq dan Imam Baihaqi. Ibnu Allan di dalam Syarhul Adzkar me-· 
ngatakan bahwa penulis di dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, •Aku belum 
pernah mendengar satu peildapat pun dari kalangan teman kami mengenai 
doa yang diucapkan ketika memejamkan mata mayat. Karena itu, riwayat 
yang diketengahkan oleh Imam Baihaqi ini dianggap baik." 
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dunia, aku datang kepada Nabi Saw. dan mengatakan, Wa
hai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal 
dunia.' Beliau bersabda, Vcapkanlah: Ya Allah, ampunilah 
aku dan dia, dan gantikanlah dia dengan pengganti yang 
baik untukku.' Maka aku mengucapkan doa tersebut, ternyata 
Allah menggantikan untukku orang yang lebih baik daripada 
dia, yaitu Muhammad Saw." 

Demikian menurut lafaz yang terdapat di dalam kitab Shahih 
Muslim, sedangkan menurut riwayat Imam Turmudzi disebutkan 
seperti berikut: 

,,,,, ,,. >"'-' 
. ;::-~I_J\Ja) ~f1'.3 ,,_,,,,,,, 1.i'\ 

!J , "~ ,,,., ~ , 

Apabila kalian menghadiri orang sakit atau mayat. 

Pengertian au yang artinya "atau" dalatn riwayat Turmudzi me
nunjukkan makna syak (ragu) dari pihak perawi. Kami meriwa
yatkan pula di dalam kitab Sunan Abu Daud dan yang lainnya 
memakai lafaz mayit tanpa memakai kata syak (ragu). 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dl:\n lb
nu Majah melalui Ma'qal ibnu Yasar r.a. (seorang sahabat), bah
wa Nabi Saw. pemah bersabda: 

~~,~ .,,,, \~ ..,, ' 1"',. ,,.::, 
·,-uy~~ ~--'~,,., 

Bacakanlah surat Yasin untuk orang-orang mati di antara 1 

kalian. 

Sanad hadis ini dhaif, di dalamnya terdapat dua perawi yang ti
dak dikenal, tetapi Imam Abu Daud tidak men-dhaif-kan hadis 
•• 24) 
lDl. 

24) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Acluar mengatakan bahwa Al-Hatizh me
.nptakan, -imam Hakim terlalu mudall alam menilai hadis ini aahih, meng-, 
iDgat term.auk ke dalam Bab 'Keutamaan Beramal'. Karena itu, maka aikap 
amtain Imam Abu Daud dapat dipahami bahwa ia men~ya kepada 
Allah Swt. Yanc Maha Mengetahui.• Selanjutnya Al-Hafizh mengataka.n, 
•AJm menanukan IIUAW. syahid haci Jaadia Ma'qal W. yaitu auat~ riwarat 
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Ibnu Abu Daud telah meriwayatkan sebuah atsar melalui 
Mujalid, dari Asy-Sya'bi yang menceritakan bahwa dahulu orang
orang Anshar apabila melayat orang yang meninggal dunia, mere
ka membacakan surat Al-Baqarah di dekatnya. Tetapi Mujalid 
orangnya dhaif. 

yang dikisahkan melalui Shafwan ibnu Amr, dari para syekh. Riwayat ini 
mengisahkan bahwa mereka (para syekh) mengunjungi Ghudhaif ibnul Ha
rits ketika sakitnya parah sekali. Lalu Ghudhaif mengatakan, 'Apakah ada 
seseorang di antara kalian yang hafal surat Yasin?' Lalu surat Yasin dibaca
kan oleh Shaleh ibnu Syuraih Aa-Sukuni. Manakala bacaan Shaleh aampai 
pada ayat keempat puluh, Ghudhaif meninggal dunia. Para ayekh mengata
kan, apabila aurat Yasin dibacakan di dekat orang yang menjelang mati, ma
ka ia mendapat keringanan bark.at_ surat Yasin. Riwayat ini berpredikat 
mauquf, tetapi sanadnya luuan.. Ghudhaif --menurut pendapat jumhur ula
ma- adalah seorang aahabat. Para ayekh yang menukil kisah (atsar ini) ti
dak disebutkan, tetapi audah dipastikan mereka terdiri ataa kalangan aaha
bat dan tabi'in terkemuka. Hal aeperti ini tidak dapat dikatakan melalui ra
yu (pendapat). Karena itu, kedudukan hukumnya aama dengan ataar marfu'. 

Al-Haf"Izh mengatakan pula bahwa Abu Syaibah mengetengahkim sebu
ah riwayat melalui jalur Abuay Sya'taa, yaitu Jabir ibnu Zaid, aalah aeorang 
tabi'in yang berpredikat Taiqah. Di dalam ataar ini diaebutkan bahwa ia (Ja
bir ibnu Zaid) pernah membacakan aurat Ar--Ra'd di dekat Ol'llllg yang menje
lang mati. Sanad riwayat ini berpredikat eahiA. 
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Aku pemah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Tidak se
kali-kali seorang hamba tertimpa suatu musibah, lalu ia 
mengucapkan, 'Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan 
sesungguhnya hanya kepada-Nya kami kembali. Ya 'Allah, be
rilah daku pahala dalam musibahku ini, dan gantikanlah ba
giku hal yang lebih baik darinya,' melainkan Allah Swt. mem
berinya. pahala dalam 'musibahnya dan menggantikan bagi
nya hal yang lebih baik dari itu." Ummu Salamah melanjut
kan kisahnya, "'Ketika Abu salamah (suamiku) meninggal du
nia aku mengucapkan doa seperti yang diperintahkan oleh 
Rasulullah Saw. Maka Allah Swt. menggantikan untuk diriku 
orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulul
lah Saw. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Ummu Salamah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. 
pernah bersabda: 

,J ,.,,, ., , ., ..... ,,.,~ • r ~ 
, ,,;,; " \' di ti,.. 4 ~I : 1'-:'{'\:. 4':;, .:'a" _r~t:'.::,1 -4 'ii ..........,.)~.!J,, .. ,,,,~,,.,,.,,,, ~ ..... t;: -~,,,,, 
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-Lf,~ 
Apabila seseorang di antara kalian tertimpa suatu musibah, 
hendaklah ia mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah mi
lik Allah, dan sesungguhnya hanya kepada-Nyalah kami kem
bali. Ya Allah, hanya karena pahala di sisi-Mulah aku mena
han musibahku, maka berilah daku pahala dalam musfbah 
ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya." 

Kami meriw-ayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan lain
lainnya melalui Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan bah
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

' ,,,. "},.. 
~'1,.. "!.:;;:; : &~ ... ~ i~~IJ(i ~~\ ~_; 6l:'.il 
~--'~ I ( • ,',' ~~ ,' • ~ . 

.,-l~"J+. ,..~_,..,..,../, :(" :',,,,<. ,,,,J ..... < .,,,..,. -:-".,~", ...... ,: ' ~ 
,u,.#~~~o__r:=, ~ \d~ 't'"8°' o.,S~ · 6

,... 
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Apabila anak seorang hamba meningg_a.l dunia, maka Allah 
berfi.rman kepada para malaikat-Nya, "l(alian telah mencabut 
nyawa anak hamba-Ku." Para malaikat menjawab, "Ya." 
Rabb berfi.rman, "Kalian telah mencabut nyawa buah hati
nya." Mereka menjawab, "Ya." Allah berfi.rman. "Apakah yang 
dikatakan oleh hamba-Ku?" Mereka menjawab, "Dia memuji
Mu dan ber-istirja' (mengucapkan Innaa lillaahi wa innaa 
ilaihi raaji'uun)." Allah Swt. berfirman, "Bangunkanlah buat 
hamba-Ku sebuah gedung di dalam surga, dan namakanlah 
gedung itu dengan sebutan Baitul Hamdi." 

Imam Tunnudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. 
Semakna dengan· hadis di atas ialah hadis lain yang kami ri

wayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui sahabat Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

~ ~ ,..-~\,-; ~ ,:"/" 7 ' ~~t\ '"/H/J\/,::.>'l \_,~.,,!_,. 
~,.,~-d .:)i.,\~~µ.,.·~-""'~~\..4 wo u~ 

• ~ J• ... ,,.. U" .! f:~'~.;; ,~//'..., \" t \'~ "'.~\JA" ...-\? ~ ;;;, 
• • ., "', 4 111'-.> ~\.,J~ ,·~ 

• ,,,,, • ' ... -;,,, U-""' .,.,,,, 

Allah Swt. berfi.rman, "Tiadalah bagi hamba-Ku yang muk
min pahala di sisi-Ku bila Aku mencabut nyawa kekasihnya 
dari kalangan penduduk dunia, kemudian ia ber-ihtisab 
(mengharap pahala-Ku) melainkan surga." 

Doa blla mendapat berlta kematlan teman 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui sahabat 
lbnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

~ .,--~~\ :~~ ~ ~,--."J~. ·-Z.1 lfr1:;, , , --:·<' b ""\1 
:,.!...., ... ,... ,... . .. -- ... ,... ~ ~ - C: -- t.v' . ..,.., 
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Kematian merupakan musibah yang menyedihkan, apabila 
sampai kepada seseorang dari kalian berita kematian sauda
ranya, hendaklah ia mengucapkan, "Sesungguhnya kami ada
lah milik Allah, dan hanya kepada-Nyalah kami kembali, dan 
sesungguhnya hanya kepada Rabb kamilah kami dikembali
kan. Ya Allah, catatlah dia di sisi-Mu termasuk orang-orang 
yang baik, dan jadikanlah kitab catatan amalnya di kalangan 
orang-orang yang beroleh kedudukan tertinggi, dan jadikan
lah pengganti bagi keluarganya yang ditinggalkan, dan ja
nganlah Engkau menghalangi kami dari pahalanya serta ja
nganlah Engkau menguji kami sesudahnya . ..25) 

Doa blla mendapat berita kematian musuh Islam 

Kami. meriwayatk.an di dalam kitab Ibnu Sinni melalui sahabat 
ibnu Mas'ud r.a yang menceritakan: 

' • ,,, ,,, -: / d\ -:;; \ ,.,,, d .,,..,, 

"<: ""IJ,,,_,,., .... , ..... ~ , .. ;.~~ ....... ~,,,-;_-",~,, 1--:,1,\..::2:J"-'..., <."Ml ..u ,.(LI ~ .J ~,... ~ \ ;::-' -9 ~~ (S"'I"" ~ ~.) \ ~ 
,,,,,,:,.. ........ ,., .ii ~ 1:-1,"' Ji~:: ~,, ...... ,~I~,:;.,,...,,. ,:,,,9.., \~ ........ -:: 
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Aku datang menghadap Rasulullah Saw., lalu kukatakan, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya musuh Allah Swt. -Abu 
Jahal- telah mati terbunuh." Maka beliau berdoa, "Segala 

25) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan Al-Hafizh 888udah 
mengetengahkan hadis ini mengatakan bahwa hadis ini berpredikat gharib, 
diketengahkan oleh lbnu Sinni, di dalam sanadnya terdapat Qais ibnur Rabi'; 
dia terpercaya, tetapi di dalam usia senjanya ia mengalami kepikunan hing
ga tidak ta.myiz lagi. Untuk itu, bila ada hadis yang hanya diriwayatkan 
olehnya, maka kedudukannya menjadi dhaif. 
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puji bagi Allah Yang telah menolong hamba-N;ya dan meme
nangkan agama-Nya. "26) 

Pengharaman nlyahah terhadap mayat dan mendoakan 
dengan seruan Jahlliah 

Seluruh ulama sepakat mengharamkan niyahah dan menyerukan 
seruan Jahiliah27f serta mengucapkan kata-kata wail (celaka) dan 
penyesalan ketika tertimpa musibah. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui sahabat Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang men
ceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

26) Ibnu Allan di dalam kitab Syarhul Aclzkar mengatakan, hadis ini diketengah
kan oleh Al-Hafizh melalui sahabat Ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan, 
"Aku mengucapkan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah membu
nuh Abu Jahal.' Beliau menjawab, 'Segala puji bagi Allah Yang telah meme
nangkan agama-Nya dan menolong hamba-Nya'." Perawi mengatakan, ada
kalanya lbnu Mas'ud menceritakan, "Dan telah memenuhi janji-Nya." Al-Ha
fizh mengatakan, hadis ini berpredikatgharib, diketengahkan oleh Imam Na
sai di dalam KitabU8 Sirah. lbnu Sinni di dalam kitab ~ul Yaumi wal 
Lailah tidak mengetengahkannya dari Imam Nasai, melainkan dari jalur Ali 
Al-Madani, dari Umayyah ibnu Khalid. Para perawinya berpredikat sahih, 
tetapi Abu Ubaidah ibnu Abdullah ibnu Mas'ud belum pernah mendengar ha
dis dari ayahnya. Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Ahmad dengan 
konteks lebih lengkap, lafaznya berbunyi seperti berikut; "Segala puji bagi 
Allah Yang telah menuna~:O: janji-Nya, menolong h8!'.llba-Nya, dan menga
lahkan golongan yang bersekutu sendirian," hingga akhir hadis. Di dalam 
akhir hadis ini disebutkan bahwa Rasul Saw. bersabda, "Orang ini (Abu Ja
hal) adalah Fir'aunnya umat ini." 

27) Penulis (Imam Nawawi) di dalam kitab Syarah MU8lim mengatakan, yang di
maksud dengan seruan Jahiliah ialah niyahah dan menyesali kematian si 
mayst serta mendoakan kecelakaan bagi diri serta ·yang lainnya. tetapi dapat 
pula diartikan bahwa huruf 'athaf pads hadis menunjukkan makna berbeda 
(mughayarah). Contoh seruan Jahiliah ialah seperti ucapan, "Aduhai gua, 
aduhai bukit, tolonglah." Kalimat ini termasuk istilah nadb; dengan demiki
an, berarti istilah mendoakan celaka bagi diri sendiri dan penyesalan tidak 
termasuk. Makna lahiriah pendapat Ibnul Jauzi di dalam kitab Kasy/ul 
Musykil menunjukkan makna itu. Yang dimaksud dengan istilah Jahiliah 
ialah sebelum Islam, dinamakan demikian karena mereka banyak melaku
kan perbuatan bodoh. 
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Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menampari pi
pinya, merobek-robek kerah bajunya, dan menyerukan seruan 
Jahiliah. 

Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan, "Atau berdoa atau 
merobek-robek (bajunya)," dengan memakai kata 'atau'. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui sahabat Abu Musa Al-Asy'ari r.a. bahwa Ra
sulullah Saw. berlepas diri dari wanita yang ber-niyahah, wanita 
yang mencukur habis rambutnya, dan wanita yang merobek-robek 
bajunya. 

Ash-shaliqah, wanita yang menangis dengan suara yang ke
ras, lazimnya disebut niyahah. 

Al-haliqah, wanita yang mencukur rambutnya ketika tertim
pa musibah. 

Asy-syaaqqah, wanita yang merobek-robek bajunya ketika 
tertimpa musibah. 

Semua hal tersebut dilarang menurut kesepakatan ulama, de
mikian pula halnya mengawut-awut rambut, menampari pipi, 
mencakari muka, dan menyerukan doa kecelakaan bagi diri. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Ummu Athiyyah r.a. yang menceritakan bah
wa Rasulullah Saw. telah membaiat kami (kaum wanita muslim) 
untuk tidak melakukan niyahah lagi. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
sahabat Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pemah bersabda: 

kc.i1a l' :,;~ ~ t:¼\ \ t ,~<~ ~ , ~ d I J c.> \~1~l 
" !.J y ,,,,,, ~ l ~..... / ,,,,, ,,,,,. ,,, ,,,,,,,, 
/ .. ~~Qlc).c 

,,,,~ 
Ada dua perbuatan di kalangan manusia yang membawa me
reka kepada kekufuran, y_aitu memburuk-burukkan nasab, 
dan niyahah terhadap mayat. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui sa
habat Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang menceritakan: 

,,, J ,, ,,, ,/ ,: ,,,, J:'I ....-. ' ) ) ,,,,,,,,,,.., 
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Rasulullah Saw. melaknat wanita yang ber-niyahah dan wa
nita yang mendengarkannya. 

Niyahah ialah mengeraskan suara dengan menyebutkan nudb. 
An-nudb ialah penyesalan si pelak.u atas kepergian si mayat dan 
menyebut-nyebut kebaikannya dengan suara keras. Menurut pen
dapat lain, yang dimak.sod dengan nudb ialah menangisi mayat 
dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Teman kami mengatakan 
haram menangis dengan suara keras secara berlebihan. 

Menangisi mayat tanpa nudb dan niyahah hukumnya sama 
sekali tidak haram. Sehubungan dengan hal ini, kami telah .meri
wayatkan sebuah hadis di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui sahabat lbnu Umar r.a. yang menceritak.an: 

ti ,,,, ,,,,~,: ';, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,:,,",-!... ,:,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,, -:.t::-,,,,~~~1u-:;:;; "'I:,,,.,,,, ~I 
~~-'c:,J~~ --b..,..i J~r:-'..J..,.,. 'V,.I ;..u c;~_;w,,, 
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Rasulullah Saw. menjenguk Sa'd ibnu Ubadah di temani oleh 
Abdur Rahman ibnu Auf, Sa'd ibnu Abu Waq_qash, dan Ab
dullah ibnu Mas'ud, lalu Rasulullah Saw. menangis. Ketika 
kaum melihat Rasulullah Saw. menangis, mereka pun ikut 
menangis. Lalu beliau Saw. bersabda, "Tidakkah kalian men
dengar bahwa sesungguhnya Allah tidak mengazab karena air 
mata dan tidak pula karena sedih hati, melainkan Dia meng
azab karena ini atau merahmati," seraya mengisyaratkan ke 
lisannya. 
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Rasulullah Saw. menerima laporan tentang anak lelaki putri
nya28> yang sedang menjelang ajalnya, maka beliau menangis. 
Sa'd berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, apakah artinya 
air mata ini?" Beliau menjawab, "Ini merupakan rahmat yang 
diciptakan oleh Allah Swt. di. dalam kalbu hamba-Nya. Se
sungguhnya Allah Swt. hanya merahmati hamba-Nya yang 
memiliki sifat belas kasihan." 

Ar-ruhamaa, menurut suatu riwayat dibaca nashab dan dibaca 
rafa'. Kalau dibaca nashab berkedudukan sebagai maful dari la
faz yarhamu, sedangkan kalau dibaca rafa' berkedudukan menja
di khabar dari inna; berdasarkan interpretasi ini, berarti huruf 
ma bermakna al-ladzi. 

28) Yang dimaksud dengan putrinya ialah Sayyidah Zainab r.a. 
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Rasulullah Saw. masuk meriemui putranya -Ibrahim r.a.
yang sedang menjelang ajalnya, maka kedua mata Rasulullah 
Saw. mencucurkan air mata. Abdur Rahman ibnu Auf berta
nya, "Engkau lakukan itu, wahai Rasulullah?" Beliau Saw. 
menjawab, "'Hai Ibnu Auf, sesungguhnya air mata ini merupa
kan rahmat." Kemudian Abdur Rahman ibnu Auf mengaju
kan pertanyaannya lagi. Beliau bersabda, "Sesungguhnya ma
ta ini menangis dan hati ini bersedih, tetapi kami tidak me
ngatakan kecuali yang diridai oleh Rabb kami. Sesungguhnya 
kami dengan berpisah darimu, hai Ibrahim benar-benar me: 
rasa sedih." 

Haclis yang menceritakan kisah yang serupa cukup banyak dan 
terkenal. 

Haclis sahih yang menyatak.an bahwa "mayat cliazab karena 
tangisan keluarganya yang clitujukan kepadanya" bukanlah ber
dasarkan pengertian lahiriah dan makna mutlak, melainkan ma
sih memerlukan takwil. Para ulama ber~da pendapat mengenai 
tak.wilnya, tetapi yang paling kuat menginterpretasikan bahwa 
tangisan tersebut mempunyai latar belakang penyebabnya. Anta
ra lain ialah si mayat sewaktu hidup mewasiatkan kepada mere
ka untuk menangisinya atau penyebab lain yang tidak diperboleh
kan. Hal ini telah kami rangkum semua atau sebagian besar dari
nya di dalam Kitabul Janaiz, Syarah Al-Muhadzdzab. 

Teman kami mengatakan, diperbolehkan menangisi seseorang 
sebelum atau sesudah kematiannya, tetapi sebelum kematiannya 
lebih utama karena berdasar kepada sebuah haclis sahih yang me
ngatakan: 

Apabila telah meninggal dunia, maka jangan sekali-kali ada 
seorang wanita pun yang menan,ps. 
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Imam Syafii dan teman-temannya me-nash-kan bahwa makruh 
menangisi seseorang sesudah ia mati dengan pengertian makruh 
tanzih, tetapi tidak haram. Mereka ,;nena_kwilkan hadis, "Apabila 
telah meninggal dunia, jangan sekali-kali ada seorang wanita pun 
yang menangis," menunjukkan makna makruh. 

Takzlah (belasungkawa) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan kitab 
Sunanul Kubra Imam Baihaqi melalui Abdullah ibnu Mas'ud r.a., 
dari Nabi Saw. yang bersabda: 

,,,., J ~ ~\ /._ \~\ ~ ~,,. ., .,, 
. ~\ ~ ~ ~ ~~ i.r .,, 

Barang siapa yang berbelasungkawa kepada orang yang ter
timpa musibah, baginya pahala yang sama dengan orang 
yang tertimpa musibah itu. 

Sanad hadis ini berpredikat dhaif. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Abu Barazah r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 

_., ., a ,,,..,,,., 
":~ /fl\ . ,~ ,,_J ,,,. -'< ~ ,- ,,, .,,,, 

---~·~ Jv.~~'5'(7,:/ ,,, 
Barang siapa yang berbelasungkawa kepada wanita yang di
tinggal mati anaknya, kelak dia diberi pakaian burdah di da
lam surga. 

Tetapi sanad hadis ini tidak kuat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab- Sunan Abu Daud dan 
Imam Nasai melalui Abdullah ibnu Amr ibnul Ash sebuah hadis 
panjang yang di ·dalamnya disebut antara lain bahwa Nabi Saw. 
bersabda kepada Siti Fathimah r.a.: ' ,,,. .,.,, .,.,, (; 

(: ' /,,.,,. -!."::-- .. ::1~ ~ ~.::l~=' Ul9\;' ~ · \~ -L-A l JI.\~\ . ·. J ... ~ ~ :,,, ... ,,.. :r- .,,,., c.r- ,.. r; ~ ,,,..,,.,,..,,. 
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. l, ~ ·~_j ~ .. ,,, . ,,, ;: ,,,,_ I ' .. (.I"'"" - \ ' ;; ~ 
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"Apakah yang menyebabkan engkau keluar dari rumahmu, 
hai Fathimah?'" Siti Fathimah menjawab, "Aku baru saja 
mendatangi keluarga mayat ini untuk memohonkan rahmat 
buat mayat mereka atau berbelasungkawa kepada mereka 
atas kematiannya . ..29> 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Sunan Ibnu Majah dan Imam 
Baihaqi dengan sanad berpredikat hasan melalui Amr ibnu Hazm 
r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 

,-. ' _,., a .., ,,,,,.,,,,, ,,,-,,,y.., J,/,,,, ._.,~ ,,,.,,., .J J .....-..... ..,,,,, ,.,,,, ., (/ 
l ~ -:'~4.ll\~ 111fu )14~ ,Li-.,, o\i:.:.\ (5 "-JJ :~~~v 
~ r..r ,,,,,,, .... 1/ >, LC'" ~'J ,,,, ., 

· -~r~1~~1~i~~ 
Tidak sekali-kali seorang mukmin berbelasungkawa kepada 
saudaranya yang tertimpa musibah, melainkan Allah Swt. 
akan memakaikan kepadanya sebagian dari perhiasan kehor
matan di hari kiamat. 

Takziah atau berbelasungkawa ialah menasihati untuk sabar dan 
menceritakan hal-hal yang menghibur hati orang yang ditinggal 
mati, meringankan kesedihannya, dan memudahkan untuk me
nyanggah musibahnya. Hal ini disunatkan karena termasuk ke 
dalam pengertian amar ma'ruf dan nahi munkar, juga termasuk 
ke dalam pengertian firman-Nya: 

Tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa. (Al-Maidah: 2) 

Ayat ini merupakan dalil paling baik dalam masalah bertakziah. 
Dalam hadis sahib ditetapkan bahwa Rasulullah Saw. bersab-

da: 

29) Hadia ini berpredikat luuan. 
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AUah senantiasa menolong hambasNya, selagi hamba tersebut 
menolong saudaranya. 

Takziah disunatkan sebelum penguburan dan sesudahnya. Teman 
kami mengatakan, waktu untuk bertakziah dimulai sejak hari ke
matian dan terus berlangsung hingga tiga hari sesudah pengubur
an. Tiga hari ini merupakan perkiraan, bukan· sebagai batas wak
tu; demikian menurut Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini dari ka
langan teman-teman kami. 

Teman kami mengatakan, makruh melakukan takziah sesu
dah tiga hari, karena takziah adalah untuk menenangkan hati 
orang yang tertimpa musibah; sedangkan menurut kebiasaan hati 
orang yang bersangkutan sudah tenang sesudah tiga hari. Untuk 
itu, tidak boleh mengganggunya yang Dlenyebabkan hatinya kem
bali menjadi sedih. Demikian menurut pendapat jumhur ulama 
dari kalangan teman kami. 

Abul Abbas Al-Qash dari kalangan teman kami mengatakan, 
boleh melakukan takziah sesudah tiga hari, bahkan kesempatan 
bertakziah tetap terbuka selamanya, sekalipun telah berlalu masa 
yang lama. Pendapat yang sama diriwayatkan pula oleh imamul 
Haramain dari sebagian teman kami. Tetapi menurut pendapat 
terpilih, tidak usah melakukan takziah sesudah tiga hari, kecuali 
dalam dua keadaan yang dikecualikan oleh teman kami atau oleh 
sebagian dari mereka. 

Kedua keadaan yang dikecualikan itu ialah, apabila orang 
yang bertakziah atau orang yang tertimpa musibah tidak ada di 
tempat ketika penguburan dilakukan, sedangkan ia baru kembali 
setelah tiga hari. 

Teman kami mengatakan, takziah sesudah penguburan lebih 
baik daripada sebelumnya, mengingat keluarga si mayat pada ha
ri penguburan disibukkan oleh pengurusan jenazah si mayat, dan 
rasa kesepian menimpa mereka karena berpisah dengan si mayat 
jauh lebih besar setelah penguburan si mayat. Hal ini berlaku ji
b tidak tampak di kalangan mereka (keluarga si mayat) rasa se
dih yang berat. Tetapi jib terlihat di kalangan mereka rasa sedih 
yang berat karena meninggalnya si mayat, maka yang lebih uta-
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ma ialah mendahulukan ta.kziah dengan tujuan menenangkan ha
ti mereka. 

Sunat mengucapkan takilah "epada semua keluarga sl 
mayat 

Disunatkan mengucapkan takziah secara menyeluruh kepada ke
luarga si mayat dan kaum kerabatnya, baik orang yang telah tua, 
anak-anak, kaum lelaki, maupun kaum wanita dari kalangan me
reka, kecuali wanita yang masih muda (Jari kalangan mereka, 
tidak boleh melakukan takziah kepadanya kecuali mahramnya 
saja. 

Teman kami mengatakan, mengucapkan takziah kepada 
orang yang saleh dan orang yang lemah dalam menghadapi musi
bah, juga kepada anak-anak, hukumnya lebih dikukuhkan. 

Keluarga mayat dllarang berkumpul di suatu tempat de
ngan maksud untuk menerlma orang-orang yang bertak
zlah 

Imam Syafii dan teman kami mengatakan, makruh melakukan 
duduk-duduk dalam bertakziah.30> Yang diniaksud dengan duduk
duduk ialah lteluarga mayat berkumpul di dalam suatu rumah 
untuk menerima orang-orang yang ·bertakziah kepada mereka. 
Melainkan dianjurkan agar mereka berangkat ke tempat keperlu
annya masing-masing, dalam hal ini tidak ada bedanya antara 
kaum lelaki dan kaum wanita, yakni makruh melakukan duduk
duduk dalam takziah. Demikianlah menurut keterangan Al-Ma
ham.iii yang ia nukil dari nash Imam Syafii. Hukum makruh ini 

30) lbnu Allan di dalam Syarhul Adz"fear mengatakan bahwa ulama mengatakan, 
"Dikatakan bid'ah karena hal itu memperbarui k.esedihan dan memberatkan 
orang yang ber-takziah. • Ad.apun yang disebutkan di dalam sebuah hadis Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. k.etika mendapat berita gu
gurnya Zaid ibnu Haritsah, Ja'far, dan lbnu Rawwahah, beliau duduk di 
masjid, di roman wajah beliau tergambar kesedihan. Kami masih belum ya
kin duduk beliau saat itu untuk menerima kedatangan orang-orang yang ber
takziah k.epadanya. :Mengingat hal tersebut, maka masih belum terbukti bah
wa hadis ini dapat dijadikan sebagai dalil masalah di atas. 
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bila tidak dibarengi dengan perbuatan bi~ah lainnya. Apabila hal 
tersebut dibarengi dengan perbuatan bid'ah lainnya yang diha
ramkan, seperti yang banyak dilakukan oleh tradisi, maka hu
kumnya haram dan termasuk perbuatan haram yang paling bu
ruk, dan pelakunya adalah orang yang berbuat bid'ah. Di dalam 
sebuah hadis sahih disebutkan: 

9,. ,.J g ,. ,.,,. 
~, (k ~- ........ ,, "'I<""_. ....... ,,, .... ,.,.,_ \.~"'""1 

· o..l...,~}C-\ia-> 3~-4 s,>-L:t.u--0 ... ... 
Bahwa semua perkara yang muhdats (baru) adalah bid'ah, 
dan semua bid'ah adalah sesat. 

Kalimat takzlah 

Adapun mengenai kalimat takziah, tidak ada larangan dengan ka
limat apa pun. Tetapi teman-teman kami menyunatkan takziah 
seorang muslim kepada muslim lainnya mengucapkan: 

' ~'-- ...---~ ,... ... '(,. --:-.,,,-:- ,..., ,..., ,, ,,, ,,, ~~ --~,,, J" I ft;:;;' 
• ~ ~ _J L '-.!,JP.~~~ L i_!J _r.\ ~ I ... ,. 

Semoga Aflah memperbesar pahalamu, memperbaiki keadaan
mu, dan mengampuni dosa mayatmu. 

Mengucapkan takziah kepada orang muslim karena kematian 
orang kafir ialah, "Semoga Allah memperbesar pahalamu dan 
memperbaik.i ·keadaanmu." Ucapan takziah kepada: orang .kafir 
yang ditinggal mati oleh orang muslim ialah, "Semoga Allah mem
perbaik.i keadaanmu dan mengampuni mayatmu." Sedangkan 
ucapan takziah orang kafir kepada orang kafir lainnya ialah, "Se
moga Allah memberikan ganti kepadamu . ..au 

31) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adz.Tear mengatakan, Al-Hafizh pemah 
mengatakan bahwa lbnu Abu Syaibah pernah mengetengahkan sebuah riwa
yat melalui lbnu Umar dan lbnuz Zubair. Riwayat ini menyatakan, kedua
nya pemah mengatakan dalam masalah takziah. 

. -~ .. ~.'!jl~,~~~~~~~,_.,,.,,~~ ~ J ~ ·". .,. ,.,,, ~ ., • 

Semoga AlJah memberiian gantinya lepadamu dengan ganti yang Baleh, se
bagaimana Dia memberi ganti lepada hamba-hamba-Nya yang Baleh. (Sanad 
atsar ini berpredikat hasan) 
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Ucapan takziah yang paling baik ialah seperti yang kami ri
wayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim 
melalui Usamah ibnu Zaid r.a. yang menceritakan: 

rlf ~~--~,,., :6d""J::,, &~1~/ ~'~~'-9~~:ldJ 
cJ~~ ,,, ...... ,--JJ,,,.. ~7;, , ~ ,,, /,.-, 

l:g JI " "\ :J "J :,~ J~ '~ ""'tj ~ Ql_j\ Q ~:;:: .. ,,,t?-;_;,, )_j--JJ~,,,, ,.... ,,,~ ,, ',,,,,,, .. ,,,.,, 
',,,, :- "'1.iJ---'."' f~~-1 t;-:'~.,, ~ I; 1 w ~ "! \ (A~:.:_~ 
oJ..;...s,!~rY ~ ~~ 4.J-' ' ,,(:; ,,, .... (..) '.Jr 

":@' ;;a,:,,~,,, ,.... "3'"!-~~ ,, ,.... ,,,\.A,,,.,,'( /. ,,,.. ' ~,,,, "'li .:. ,,, \ .. ,,,, . .,,,, ,, .... .. ... . ~ . 
~ i" .')---' ,.,..__ ;·1\ ._ iJ • (~ • • , •• ...., I •. .,,- . ~ ,,. 

Salah seorang putri Nabi Saw. mengirim pesuruh untuk 
mengundang Nabi Saw. dan memberitakan kepadanya bahwa 
bayi atau anak laki-laki putri Nabi Saw., sedang menjelang 
ajalnya. Maka Nabi Saw. berkata kepada pesuruh itu, "Kem
balilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kepadanya bah
wa Allah berhak mengambil apa saja dan Dia berhak membe
ri apa saja, segala sesuatu di sisi-Nya mempunyai batas wak
tunya. Maka perintahkanlah kepadanya agar bersabar dan 
ber-ihtisab (mengharap pahala dari Allah)," hingga akhir ha
dis. 32> 

Hadis ini merupakan kaidah Islam yang paling besar, di dalam
nya terkandung banyak hal penting menyangkut pokok-pokok dan 
cabang-cabang agama, etika bersabar dalam menghadapi semua 
musibah, kesusahan, berbagai macam penyakit, dan lain sebagai
nya. 

Makna Inna lillaahi maa akhadz adalah "semua alam semes
ta ini adalah milik Allah Swt." Dia tidak mengambil milik kalian, 
melainkan hanya mengambil apa yang ada pa~ klllian yang men
jadi milik-Nya. Sama halnya dengan seseorang yang mengambil 
barang titipannya. 

Makna Walahu maa a'tha adalah "apa yang Dia berikan ke
pada kalian bukanlah di luar milik-Nya, melainkan milik-Nya be

. laka, Dia berhak melakukan apa pun yat)g dikehendaki-Nya" . 

. 32) Hendaklah ia benabar dalam menghadapi musibah kematian dengan meng
harapkan pahala yang ada di sisi Allah. 
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Makna Wakullu syai-in 'indahu bia:jalin musamma yaitu "ja
nganlah kalian kecewa, karena sesungguhnya orang yang Dia ca
but nyawanya berarti batas ajalnya telah tiba, hal ini mustahil di
tangguhkan atau dipercepat. Apabila kalian mengetahui hal ini, 
bersabarlah dan harapkan pahala di sisi-Nya dalam menghadapi 
musibah yang menimpa kalian". 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Nasai dengan sa
nad hasan melalui Mu'awiyah ibnu Qurrah ibnu lyas, dari ayah
nya yang menceritakan: 

Nabi Saw. kehilangan (tidak melihat) salah seorang sahabat
nya, lalu beliau menanyakan tentangnya. Mereka menjawab, 
"Wahai Rasulullah, anak kecilnya (anak kesayangannya) yang 
pernah engkau lihat telah meninggal dunia.,. Nabi Saw. mene
muinya dan menanyakan kepadanya tentang anak kecilnya 
itu, lalu ia menceritakan kepada Nabi Saw. bahwa anak kecil
nya telah meninggal dunia. Nabi Saw. bertakziah kepadanya, 
kemudian bersabda, "Hai Fulan, manakah yang paling eng
kau sukai: Engkau bersenang-senang dengannya sepanjang 
usiamu atau engkau kelak di hari kemudian tidak menda
tangi salah satu pintu surga melainkan engkau jumpai dia te
lah mendahuluimu ke pintu surga dan membukakannya un
tukmur• Ia menjawab, "Wahai Nabi Allah, bahkan yang pa
ling aku sukai ia.lah dia mmclahuluiku ke surga untuk mem-
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bukakan pintu buatku." Nabi Saw. bersabda, "'Yang demikian 
itu adalah untukmu . ..33) 

Imam Baihaqi di dalam kitab Manaqibusy Syafii meriwayatkan, 
Imam Syafii memperoleh berita bahwa Abdur Rahman ibnu Mah
di ditinggal mati seorang anak lelakinya. Abdur Rahman sangat 
kecewa atas kematian putranya itu. Imam Syafii mengirim surat 
kepadanya yang bunyinya sebagai berikut: 

Hai saudaraku, berbelasungkawalah kepada dirimu sendiri 
seperti engkau berbelasungkawa kepada orang lain. Anggap
lah buruk sebagian dari perbuatanmu ~ila engkau mengang
gap buruk perbuatan itu dari orang lain. Perlu engkau keta
hui, musibah yang paling pahit ialah kehilangan rasa gembi-. 
ra dan terhalang dari pahala, terlebih lagi jika keduanya di
barengi dergan memperoleh dosa. Karena itu, raihlah keber
untunganmu -hai saudaraku- apabila ia mendekat kepada
mu sebelum engkau mencarinya, sedangkan ia menjauh dari
mu. Semoga Allah memberikan ilham kesabaran kepadamu di 
kala musibah menimpa, dan semoga Dia memberikan pahala 
kepada kami dan kamu berkat ,abar. 

33) Hadis ini berpredikat ,ah:?/, Nfllua perawinya adalah orang terpercaya di da
lam kitab Shahihain. Al-llaiizh mengatakan aneh, mengapa syekh hanya 
menilai hasan aanadnya. 
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Imam Syafii pemah menulis surat pula kepadanya yang bunyinya 
sebagai berikut: 

J ;' ' .J} ,., ., ,,, .,,,,, ,,,,, / "' 
""!' .. "' J ~,., ,., ~- ,., ~.:it<F. )_\-=-~ -~ \ ""'. ,,,., -~I ~..JJ \ ~ . 1 o,.) \ •3 .,_, ~ l ~ •.s,.A'-=' 

/ .. ,.,,, ,,,,,, :.J,,,,,,,. v-.,,,, ,,, ,,,, ..,,,. •• v;;-- ,.,,,,,,, 

~J, G~~G~-"''ti~ -~ ~~o~ ;;~-ww / ~,,., ,,,, <r ;;::, . ~ •!,, ~ 

Sesungguhnya aku berbelasungkawa kepadamu bukan karena 
aku 'percaya dapat kekal, melainkan merupakan sunat yang 
dianjurkan agama. Tidaklah hidup kekal orang yang menda
pat belasungkawa sesudah kematian orang yang dikasihinya, 
dan tidak pula orang yang bertakziah sekalipun masih dapat 
bertahan hidup selama beberapa waktu. 

Seorang lelaki menulis surat kepada salah seorang temannya da
lam rangka berbelasungkawa atas kematian anaknya, "Amma ba'
du, sesungguhnya sepanjang hidupnya seorang anak merupakan 
kesedihan dan fitnah bagi ayahnya. Apabila ajal anak didahulu
kan, maka hal tersebut merupakan ampunan dan rahmat. Karena 
itu, janganlah engkau kecewa atas apa yang telah lewat darimu, 
yaitu kesedihan dan fitnahnya. Janganlah engkau menyia-nyia
kan apa yang telah digantikan oleh Allah untukmu berupa am
punan dan rahmat-Nya:." 

Musa "ibnul Mahdi mengatakan kepada Ibrahim ibnu Salim 
ketika bertakziah atas kematian putranya, "Anakmu membaha
giakanmu, padahal dia adalah ujian dan fitnah; dan dia menye
dihkanmu, padahal dia merupakan ampunan dan rahmat." 

Seorang lelaki mengucapkan takziah.kepada lelaki lain, "Hen
daklah engkau bertakwa kepada Allah dan bersabar, karena ber
kat sabarlah orang yang mengharapkan pahala dari Allah mem
peroleh pahalanya, dan kepada sikap sabarlah pada akhimya 
orang yang kece;va itu kembali." 

Seorang lelaki bertakziah kepada lelaki lainnya, ia mengucap
kan, "Sesungguhnya orang yang menghasilkan pahala bagimu di 
akhirat adalah lebih baik daripada orang yang memberikan ke
gembiraan kepadamu di dunia." 

Dari Abdullah ibnu Umar r.a. dikisahkan bahwa ia mengebu
mikan salah seorang putranya dan ia tertawa di dekat kuburan
nya. Ditanyakan kepadanya, "Apakab maksudmu tertawa di de-
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kat kuburan?" Ia menjawab, "Alm bermaksud menghinakan se
tan . ..34) 

Dari lbnu Juraij, dikisahkan bahwa ia pemah mengatakan, 
"Barang siapa yang tidak bersikap sabar ketika tertimpa musibah 
untuk mendapatkan paha1a dari Allah, maka membabibutalah ia 
sebagaimana binatang liar." 

Humaid ibnul A'raj pemah mengatakan, "Aku melihat Sa'id 
ibnu Jubair berkata tentang anaknya seraya memandang kepada
nya, 'Sesungguhnya ak.ti benar-benar mengetahui paha1a yang pa
ling baik mengenai dirimu'." Ditanyakan kepadanya, "Apakah 
itu?" Ia menjawab, "Bila ia meninggal dunia, la1u aku ber-ihtisab 
karenanya." 

Al-Hasan A1-Bashri pernah nienceritakan bahwa seorang le
laki mengkhawatirkan keadaan anaknya dan mengadukan ha1 itu 
kepada Al-Hasan. Al-Hasan berkata, "Dahulu anakmu sering alpa 
darimu." Ia menjawab, "Memang benar, dan kea1paannya lebih 
banyak daripada (hadimya)." Al-Hasan mengatakan, "Biarkanlah 
ia a1pa darimu, sesungguhnya ia tidaklah alpa darimu. Bila ia al
pa selamanya darimu; lebih besar pahalanya dari alpa sekarang." 
Ia menjawab, "Wahai Abu Sa'id, kini rasa rinduku terhadap anak
ku terobati." · 

Maimun ibnu Mihran menceritakan bahwa ada seorang lelaki 
mengucapkan belasungkawa kepada Umar ibnu Abdul Aziz yang 
kematian anaknya, yaitu Abdul Malik. Umar berkata, "Perkara 
yang menimpa Abdul Malik merupakan hal yang telah kami keta
hui. Maka ketika ha) itu terjadi, kami tidak mengingkarinya." 

Bisyr ibnu Abdullah mengatakan bahwa Umar ibnu Abdul 
Aziz berdiri di atas kuburan anaknya, Abdul Malik; lalu ia me
ngatakan, "Semoga Allah merahmatimu hai anakku. Sesungguh
nya ketika kamu dilahirkan dalam keadaan senang dan dibesar
kan dalam keadaan berbakti, apa saja yang aku sukai bila aku 
memintanya kepadamu, kamu memperkenankannya." 

Maslamah menceritakan, ".Ketika, Abdul Malik ibnu Umar 
meningga) dunia, ayahnya membuka penutup kepalanya, la1u ber
kata, 'Semoga Allah merahmatimu, hai anakku. Sesungguhnya 
aku merasa gembira denganmu di saat kelahiranmu, dan sepan-

34) Arghamallaahu anfahu, semoga hidungnya menempel ke tanah. Ungkapan 
ini manltjukkan makna pengbinaan dan kejijikan. 
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jang umurku aku merasa gembira denganmu. Tetapi tiada suatu 
saat pun yang lebih menggembirakan diriku selain saat ini. Ingat
lah, demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar akan meng
ajak ayahmu ke dalam surga'." 

.l\bul Hasan Al-Madaini menceritakan bahwa Umar ibnu Ab
dul Aziz masuk ke dalam rumah anaknya ketika sedang sakit. Ia 
bertanya, "Hai ana~u, bagaimanakah _keadaanmu sekarang?" 
Anak.nya menjawab, "Aku merasakan bahwa usiaku tidak akan 
lama lagi." Ia mengatakan, "Hai anakku, sesungguhnya bila eng
kau berada dalam timbanganku lebih aku sukai daripada aku 
berada dalam timbanganmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah
ku, sesungguhnya apa yang engkau sukai lebih aku sukai daripa
da apa yang aku sukai." 

Juwairiyah ibnu Asma menceritakan dari pamannya, bahwa 
ada tiga orang bersaudara ikut dalam Perang Tustur, akhirnya 
mereka semua mati syahid. Pada suatu hari ibu mereka pergi ke 
pasar untuk suatu keperluan, lalu ia bersua dengan seorang lela
ki kota Tustur. Ia bertanya kepada lelaki itu tentang keadaan 
anak.-anaknya, maka lelaki itu melaporkan bahwa mereka telah 
mati syahid. la bertanya, "Apakah mereka gugur dalam keadaan 
maju atau dalam keadaan mundur (lari dari medan perang)r Le
laki itu menjawab, "Segala puji bagi Allah, mereka memperoleh 
keberuntungan dan mengorbankan dirinya demi membela sanak 
familinya. Diriku, ayah, dan ibuku bersedia menjadi tebusan me
reka." 

Adz-dzimaar artinya sanak keluarga seseorang dan lain
lainnya yang berhak ia bela dan ia pertahankan. 

Haathuu, memelihara dan menjaga serta mempertahankan. 
Salah seorang anak lelaki Imam Syafii meninggal dunia, ma

ka ia berkata: 
,_ ,,, J,,,,, / ,,.,,,,,,~,,, ,,., ,,.,,,, .. ,"'·",.tl"'j.-_., _.r-4,,,f ,;,\~\·· ~\1J".,j,, ............ 
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.Tiada lain masa itu memang demikian, maka bersabarlah 
terhadapnya, yaitu ludesnya harta benda atau ditinggal oleh 
orang yang dikasihi. 

Abul Hasan Al-Madini pemah mengatakan bahwa Al-Hasan 
-ayah Ubaidillah ibnul Hasan- meninggal dunia. Pada saat itu 
Ubaidillah ibnul Hasan menjabat sebagai kadi kota Bashrah, juga 
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sebagai amimya. o;ang banyak berdatangan mengucapkan bela
sungkawa kepadanya. Akhimya mereka mengenal watak Ubaidil
lah tentang putus asa dan kesabarannya, dan mereka sepakat bi
la Ubaidillah meninggalkan sesuatu hal yang sedang ia kerjakan, 
berarti ia putus asa. 

Atsar menyangkut masalah ini cukup banyak, tetapi kami ha
nya mengetengahkan sebagian kecil sebagai contoh yang meleng
kapi isi kitab ini. 

Penyaklt tha'un yang pernah terjadl di masa Islam 

Maksud mengetengahkan pasal ini ialah untuk menanamkan rasa 
sabar dan tidak putus asa dalam menghadapi penyakit lainnya. 
Musibah yang menimpa diri seseorang itu kecil bila dibandingkan 
dengan apa yang menimpa orang lain. 

Abul Hasan Al-Madaini mengatakan, penyakit tha'un yang 
terkenal melanda umat di masa Islam ada lima macam, yaitu: 
1. Tha'un syiruwaih, pernah melanda kota Madain di masa '.Ra

sulullah Saw. pada tahun 6 Hijriah. 
2. Tha'un amwas, terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar 

ibnul Khaththab r.a. di negeri Syam; wabah ini memakan 
korban dua puluh lima ribu jiwa. 

3. Tha'un yang terjadi di masa Ibnuz Zubair dalam bulan Sya\v· 
wal, tahun 69 Hijriah, berlangsung selama tiga hari, tiap hari 
memakan korban tujuh puluh ribu jiwa. Di antaranya ada 83 
orang anak Anas ibnu Malik r.a. meninggal dunia akibat wa
bah ini; menurut pendapat lain, tujuh puluh tiga orang anak. 
Abdur Rahman ibnu Abu Bakrah kehilangan empat puluh 
orang anaknya akibat penyakit ini. 

4. Tha'un al-futyaat, terjadi dalam bulan Syawwal tahun 87 HiJ
riah. 

5. Tha'un yang terjadi pada tahun 131 Hijriah dalam bulan Ra
jah. Wabah ini makin hebat dalam bulan Ramadhan, di kota 
Sikkatul Marbad; setiap hari sebanyak seribu orang mening
gal dunia akibat wabah ini, tetapi dalam bulan Syawwal wa
bah ini mulai bert u-ang. 

Di kota Kufah pernah terjadi penyakit tha'un pada tahun 50 Hij
riah. Al-Mughirah ibnu Syu'bah r.a. wafat akibat penyakit ini. De
mikian menurut Al-Madaini. 
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Ibnu Qutaibah di dalam kitab Af-Ma'arif menyebutkan dari 
Al-Ashmu'i mengenai bilangan penyakit tha'un yang banyaknya 
sama dengan ini, sekalipun ada penambahan dan pengurangan. 
Ibnu Qutaibah mengatakan, tha'un al-futyaat dinamakan demiki
an karena pada mulanya melanda para gadis di kota Bashrah, 
Wasith, Syam, dan Kufah. Dikenal pula nama lain, yaitu tha'un 
al-asyraf, karena wabah ini banyak memakan korban orang-orang 
terhormat. Ibnu Qutaibah mengatakan pula di Madinah dan Me
kah belum pernah terjadi penyakit tha'un sama sekali. 

Pasal ini sebenarnya cukup panjang, tetapi yang kami sebut
kan sudah dianggap cukup sebagai isyarat tentang hal-hal yang 
tidak disebutkan. Kami mengetengahkan pasal ini dalam permu
laan syarah Shahih Muslim dengan pembahasan yang lebih pan
jang. 

Boleh memberi tahu teman-teman dan kaum kerabat sl 
mayat tentang kematiannya dan makruh melakukan na'yu 

· (belasungkawa ala Jahillah) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan lbnu 
Majah melalui Hudzaifah r.a yang mengatakan: 

"' 0 O ,JI 6 ,J ,,J _, ,,- J ,,-
• ~ .(~-;~,,,,~ 71 J~I". I , ~~ (. j ... ~ ~ \j\ _;},,, .. u~u -::. (),, , :,~~y ,,, ,, 

. :.{f\ ··"' ,..,7,,,,,~,..,ci'c:{!),~\--:,w1J"-' "'~ 
~ ~~ iJ,,.. e.9"?6", ~..) / ,, ,,, 

Apabila aku meninggal dunia, janganlah kalian memberita
hukan 35> hal ini kepada seorang pun. Sesungguhnya aku me
rasa khawatir bila hal ini termasuk nayu, karena aku P!!_rnah 
mendengar Rasulullah Saw. melarang perbuatan nayu. 35> 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. 
pernah bersabda: 

35) Berasal dari kata iidzaan, artinya memberitahukan. 
36) Memberitahukan kematian dibolehkan. Jumhur ulama mengatakan membe

ritahukan secara mutlak tentang kematian hukumnya dibolehkan. 
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Janganlah kalian melakukan nayu (belasungkawa), karena 
sesungguhnya nayu itu termasuk perbuatan Jahiliah. 

Di dalam riwayat lain melalui Abdullah ibnu Mas'udpula, tetapi 
ia tidu me-rafa'-kan hadis ini. Imam Tunnudzi mengatuan, ha
dis ini lebih sahib dari yang marfu'; dan Imam Turmudzi menilai 
dhaif kedua riwayat ini. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain bahwa Ra
sulullah Saw. mengucapkan belasungkawa kepada para sahabat-· 
nya atas kematian An-Najasyi. 

Di dalam kitab Shahihain kami meriwayatkan bahwa Nabi 
Saw. bersabda tentang mayat yang mereka kubur di malam hari, 
sedangkan beliau tidu diberi tahu: 

. ,,_,J,, ... ' ,,.J ") ,,,,,,,, 
~ {,,~ ... j I ~)ljl 
,,:,.)~ ,---

Mengapa kalian tidak memberitahukan kematiannya kepada
k.u? 

Para ulama tahqiq, kebanyakan teman kami, dan lainnya menga
takan bahwa keluarga si mayat, kaum kerabat dan. temannya di
sunatkan mengumumkan tentang kematian si mayat karena ber
landaskan kepada hadis ini. Mereka mengatakan, nayu yang dila
rang hanyalah nayu Jahiliah. Tradisi yang berluu di kalangan 
orang Jahiliah apabila ada orang terhormat meninggal dunia, me
rek.a mengirimkan suatu rombongan berkeliling ke semua tempat 
kabilah seraya mengatakan, "Celakalah bangsa Arab dengan ke
matian si Fulan"; hal ini dibarengi dengan suara tangis dan kega
duhan. 

Penulis kitab Al-Hawi menyebutkan dua alasan bagi teman 
kami dalam menyunatkan pemberitahuan kematian dan menyiar
kannya melalui seruan dan berita. Sebagian dari mereka menyu
natkan hal tersebut untuk mayat keluarga dan yang bukan kelu
arga, karena hal ini akan memperbanyak jumlah orang yang me
nyalatkan dan yang mendouannya. Sebagian lain dari mereka 
mengatuan, hal tersebut disunatkan hanya untuk mayat yang 
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bukan keluarga. Menurut hemat kami yang lebih terpilih ialah 
yang menyunatkamtya secara mutlak, bila tujuannya hanya un
tuk pemberitahuan .. · 

Doa ketlka rnemandlkan dan mengafanl mayat 

Disunatkan memperbanyak zikir kepada Allah Swt. dan mendoa
kan mayat ketika memandikan dan mengafaninya. Teman kami 
mengatakan, apabila orang yang memandikan mayat melihat hal 
yang menakjubkan pada diri mayat, misalnya wajahnya tampak 
bersinar, baunya wangi, dan lain sebagainya, maka ia disunatkan 
menceritakan hal tersebut kepada orang-orang. Apabila ia melihat 
hal yang tidak disukai pada diri si mayat, misalnya wajahnya 
tampak hitam, baunya busuk, salah satu anggota tubuhnya mem
busuk, rupanya menjadi berubah buruk, dan lain sebagainya; ha
ram baginya menceritakan hal itu kepada orang lain. 

Mereka mengatakan demikian dengan berdalilkan hadis yang 
kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Turmudzi melalui Ibnu Umar r.a. yang ihenceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. telah bersabda: 

,, ,, t.:;--~ :',., (~-'~.I <tr ., ,., -:" I ~ I ., J,1 ~1i . rr~ ~~..Jr~ y~ l.:S, J_pJ 

Ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang mati dan sembunyi
kanlah keburukan-keburukan mereka. 

Hadis ini dinilai dhaif oleh Imam Turmudzi.37> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunanul Kabir Imam 
Baihaqi melalui Abu Rafi' -pelayan Rasulullah Saw.- bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

37) Hadia ini berpredikat laasan bila ditinjau dari segi syawahid-nya. 
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Barang siapa memandikan mayat, lalu menyembunyikan apa 
yang terjadi padanya, maka Allah mengampuninya sebanyak 
empat puluh kali. 

Hadis ini diriwayatkan pula oleb Imam Hakim -yaitu Abu Ab
dullah- di dalam kitab Al-Mustadrak, mengulas kitab Shahihain; 
dan ia mengatakan bahwa badis ini sahih dengan syarat Imam 
Muslim.38> 

Kebanyakan teman kami mengemukakan hal yang sama se
perti yang kami sebutkan di atas. Abul Khair Al-Yamani -penu
lis kitab Al-Bayan- mengatakan, seandainya si mayat terkenal 
sebagai ahli bid'ah dan menampakkan bid'ahnya, kemudian orang 
yang memandikannya melihat bal yang tidak disukai, menurut 
pengertian kias bendaknya ia menceritakan hal tersebut kepada 
orang lain, agar hal tersebut dijadikan sebagai peringatan buat 
mereka terhadap perbuatan bid'ah. 

Zlklr-zlklr salat untuk mayat 

Menyalatkan mayat bukumnya fardu kifayah, begitu pula me
mandikan, mengafani, dan mengebumikannya. Hal ini disepakati 
oleb semuanya. 

Hal yang dapat menggugurkan fardu salat jenazah ada em pat 
pendapat: Pertama, yang paling sahib menurut kebanyakan te
man kami yaitu salat jenazah gugur karena ada seorang lelaki 
yang menyalatkannya. Kedua, disyaratkan yang menyalatkannya 
adalah dua orang lelaki. Ketiga, mengatakan tiga orang. Keempat, 
mengatakan empat orang, tanpa memandang apakah mereka me
lakukannya dengan berjamaah atau sendiri-sendiri. 

·salat jenazah barus dilakukan dengan empat kali takbir. 
Apabila salah satu dari keempat takbir itu cacat, maka salat jena
zah tidak sah. Bila dilakukan lima kali takbir, maka mengenai 
batalnya ada dua pendapat di kalanjan teman kami. Pendapat 
paling sahib mengatakan tidak batal. > 

Seandainya seorang makmum' melihat imam melakukan tak
bir kelima, sedangkan dia berkeyakinan bahwa takbir kelima 

38) Bahkan badili ini luuan. menuru.t Al-Hafizb di dalam Tallrijul Adzkar. 

39) Hal tenebut telab ditetapkan di dalam kitab Shahih Muslim. 
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membatalkan salat, bendaklah ia memisahkan diri dari imam. 
Peribalnya sama dengan seorang imam yang berdiri untuk mela
kukan rakaat kelima. Seandainya ia berkeyakinan bahwa bal ter
sebut tidak membatalkan salat jenazah11ya, ia tidak usah memi
sahkan diri darinya; teJ;api menurut pendapat~yAng sahib lagi ter
kenal, ia tidak boleh mengikutinya. Pendapat yang dhaif (lemah) 
mengatakan bahwa ia boleh mengikutinya. 

Apabila kita berpegang kepada pendapat yang sahib, yaitu ti
dak boleb mengikutinya, apakah ia barus menunggunya hingga 
dapat bersalam bersamanya atau ia harus bersalam ketika itu ju
ga? Sehubungan dengan masalah ini ada dua pendapat: Menurut 
yang paling sahih, hendaknya ia menunggu. Kami menjelaskan 
hal ini berikut keterangan dan dalilnya di dalam kitab Syarhul 
Muhadzdzab. 

Disunatkan mengangkat kedua tangan pada tiap-tiap tak
bir.40> Gambaran takbir dan hal yang disunatkan, hal membatal
kan, dan lain-lainnya yang termasuk cabangnya, hal itu sama de
ngan keterangan yang telah kami kemukakan di dalam Bab 
"Gambaran Salat dan Zikirnya." 

Zikir yang diucapkan di dalam salat jenazah di antara takbir
takbir itu ialah sesudah takbir pertama membaca surat Al-Fati
hah, sesudah takbir kedua membaca salawat untuk Nabi Saw., 
sesudah takbir ketiga mendoakan mayat. Sehubungan dengan 
mendoakan mayat hal yang diwajibkan ialah doa apa saja untuk 
si mayat. Sesudah takbir keempat, menurut asalnya tidak diwa
jibkan membaca zikir apa pun sesudahnya, tetapi disunatkan 
membaca zikir yang lnsya Allah akan kami ketengahkan. 

Teman-teman kami berselisih pendapat mengenai kesunatan 
membaca ta'awwudz dan doa iftitah sesudah takbir pertama sebe
lum membaca Al-Fatibah. Membaca surat sesudah surat Al-Fati
hah ada tiga pendapat: Pertama, sunat membaca semuanya; ke
dua, tidak disunatkan; ketiga, yaitu pendapat paling sahih, me
ngatakan bahwa disunatkan membaca ta'awwudz, sedangkan doa 
ift.itah dan surat tidak disunatkan. Merek.a sepakat bahwa disu
natkan membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah. 

40) Pengikut Imam Syafii mengiaskannya dengan masalah salat lima waktu. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
lbnu Abbas r.a. bahwa ia pernah melakultan salat untuk jenazah 
dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai dari salat, ia 
mengatakan, "Ketahuilah oleh k.alian, demikianlah menurut tun
tunan Nabi Saw." Perkataan seorang sahabat, "Tuntunan sun
nah," sama kedudukannya dengan kalimat, "Termasuk sunnah 
Nabi Saw. ialah demikian dan demikian." Di dalam kitab Sunan 
Abu Daud disebutkan bahwa lbnu Abbas r.a. mengatakan, "Se
sungguhnya demikian ini termasuk sunnah Nabi Saw." Dengan 
demikian, hukum hadis ini berpredikat marfu' sampai kepada Ra
sulullah ·Saw. menurut ketetapan dan hal yang telah dimaklumi 
di dalam · kitab-kitab hadis dan kitab Ushul. 

Teman-teman kami mengatakan, disunatkan membaca surat 
Al-Fatihah dengan suara perlahan, tanpa memandang apakah sa
lat jenazah dilakukan pada malam hari atau siang hari. Demikian 
pendapat yang sahih lagi terkenal di kalangan mayoritas teman 
kami. Akan tetapi, ada sebagian dari mereka yang berpendapat 
bahwa jika salat dikerjakan pada malam hari, disunatkan menge
raskan bacaan; jika siang hari, disunatkan memelankan bacaan
nya. 

Sesudah takbir kedua, hal yang diwajibkan secara minimal 
ialah mengucapkan doa berikut: 

' ~ ,,,.,, '\'~. ~"',,,,, ,,,.,~,,., ,, 
.. .j. ~I,; - .,,, 

Ya Allah, limpa/ikanlah salawat kepada Muhammad. 

Disunatkan pula melanjutkannya dengan membaca . 

. l~i..JT ,\:::-., ,, ,,,. ~., 
Dan kepada keluarga Muhammad. 

Bacaan yang kedua ini menurut kebanyakan teman kami hukum
nya tidak wajib. Tetapi menurut sebagian dari mereka wajib, ha
nya pendapat ini syadz (menyendiri) lagi lemah. 

Seseorang disunatkan mendoakan untuk kaum mukmin laki
laki dan perempuan sesudah takbir kedua jika waktunya cukup. 
Demikian menurut apa yang telah dinashkan oleh Imam Syafii 
dan disepakati oleh semua muridnya. 
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Al-Muzani41) menuk.il dari Imam Syafii bahwa disunatkan 
pula memuji kepada Allah Swt. Segolongan ulama dari kalangan 
murid Imam Syafii ada yang mengatakan hlal yang sruna, tetapi 
kebanyakan dari mereka tidak menyetujuinya. 

Apabila kami mengatakan bahwa hal itu·sunat, hendaklah se
seorang memulai dengan bacaan hamdalah, k.emudian membaca 
salawat untuk Nabi Saw .• lalu membaca doa unwk kaum mukmin 
laki-laki dan perempuan. Seandainya seseorang melakukan hal 
yang berbeda dengan susunan di atas, hukumnya dibolehkan, ha
nya bertentangan dengan hal yang lebih utama. 

Hadis yang menceritakan tentang salawat · untuk Rasulullah 
Saw. cukup banyak, dan kami meriwayatkannya di dalam kitab 
Sunanul Baihaqi; tetapi dalam bah ini kami meriwayatkannya se
cara singkat saja, karena pembahasa.nnya secara luas ada di da
lam k.itab-kitab fiqih, dan telah kami terangkan di dalam Syara
hul Muhadzdzab. 

Sesudah takbir ketiga diwajibkan mendoakan mayat, paling 
sedikit ialah doa yang singkat, seperti ucapan rahimahullaah (se
moga Allah merahmatinya), atau ghafarallaahu lahu (semoga 
Allah mengampuninya), atau A/,lahumma,ghfir lahu (Ya Allah, 
ampunilah dia), atau Ulthuf bihi (Ya Allah, kasihanilah dia), dan 
sebagainya. 

Doa yang disunatkan banyak disebutkan di dalam hadis dan 
atsar. Menurut yang disebutkan di dalam hadis, yang paling sa
hih ialah menurut apa yang telah kami riwayatkan di'.dalam ki
tab Shahih Muslim melalui Auf ibnu Malik r.a. yang ,mencerita
kan: 

,,,,,,,, ,,,, ,,,., ,: / ' ,; ' ~ ,:;; 
7 .~J"0.;_ .. -=-\~l~----~7a~1-\::.A:ll1o'"'.1--- \:-: ~ '<2,.. S.J • -.r- r.....a~,,,,... trf",,,, · .. _,_,..,.J(,r-

41) Al-Hafizh Al-Asqalani di dalam kitabnya tentang kelliamaan Imam Syafii 
mengatakan bahwa Al-Muzani ialah Abu Ibrahim, Ismail ibnu Yahya ibn11. 
Amr ibnu Ishaq, dilahirkan pada tahun 175 Hijriah. Ketika tiba di Mesir, ia 
belajar kepada Imam Syafii, dan banyak menulis ilm11. yang • diperolehn.)fll 
dari Imam Syafii, baik yang luas · maupun yang ringkas. Ia meJ\iadi orang 
terkenal di seant.ero negeri, dan merupakan pentolan dalam masaiah herhu
jah dan berargumentasi. Ia adalah seorang ahli ibadah, ahli beramal, rendah 
diri, dan mendalami ilmu Ma'ani. la meninggal dunia dalam bulan Rama
dhan tahun 264 Hijriah. 
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Rasulu(lah menyalatkan jenazah, lalu aku hafal doanya seba
gai berikut: "Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sela
matkanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat tinggal
nyil, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan 
air, es, dan embun; bersihkanlah dia dari dosa-dosa, sebagai
mana E~kau membersihkan baju putih dari kotorannya; 
gantilah untuk dia rumah yang lebih baik daripada rumah
nya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan istri 
yang lebih' baik daripada istrinya. Masukkanlah dia ke surga, 
lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. • Hingga 
aku berharap seandainya aku sendirilah yang menjadi mayat 
itu. 

Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan: 
,, _,, ,; ,,..,,,,,,, -
';~i\ ,\•_// '~-::OJ\••-: .. • ~ r 

-~ ~~_J~ ~,,,,,,'.J ,, ,.. 
.Dan peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa kubur. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam Tur
mudzi, dan Imam Baihaqi, melalui sahabat Abu Hurairah r.a. 
yang menceritakan bahwa Nabi Saw. melakukan salat atas suatu 
jenazah, lalu beliau berdoa: 

,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,, ';~~ ,,,,,, ., ..... ,, "')'.al" 
~6~\ li c:::_3" Lu~ ju .,\ !. .---:."" L ~,; (<,~'l. "• • \ ~\ ~ ~~ .. ;..J '-.,}.,.~_J ,,,, .. ~ •• ,,~ 

/ ,, ;' ",-. ' ;' ,; L / , ,; 

41'~~\,l~~\j\.t. t::'l:';_\ 7"" ~';.ur L~(~:'li.a~/ I" ,; "',,,, ~ . ,, .. .. 6-" ;,, ,, ::j ,; ,,,, ~ 
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Ya Allah, ampunilah bagi, orang-orang hidup dan orang
orang yang telah mati dari kami, anak-anak kami, orang
orang berusia lanjut kami, kaum lelaki kami dan kaum wani
ta kami, serta orang-orang yang hadir dan yang tidak. hadir .. 
dari kami. Ya Allah, hidupkanlah dalam keadaan Islam 
orang yang Engkau hidupkan dari kami, dan wafatkanlah 
dalam keadaan beriman orang yang Engkau wafatkan dari 
kami. Ya Allah, janganlah engkau menghalangi, kami dari pa
halanya, dan janganlah engkau fitnah kami sesudahnya. 

Al-Hakim, Abu Abdullah mengatakan bahwa hadis ini sahih, teta
pi dengan syarat Bukhari dan Muslim.•2> 

Ka.mi meriwayatkan hadis yang sama di dalam kitab Sunanul 
Baihaqi dan kitab sunan lainnya melalui riwayat Abu Qatadah. 
Kami meriwayatkannya pula di dalam k.itab Imam Turmudzi me
lalui riwayat Abu Ibrahim Al-Asyhali43>, dM,i ayahnya; ayahnya 
adalah seorang sahabat, ia menerimanya dari Nabi Saw. Imam 
Turmudzi mengatakan, Muhammad ibnu Ismail (Imam Bukhari) 
mengatakan bahwa riwayat yang paling sahih dalam hadis yang 
mengatakan, "Ya Allah, ampunilah bagi orang-orang hidup dan 
orang-orang mati kami," adalah riwayat Abu Ibrahim Al-Asyhali, 
dari ayahnya. 

Imam Bukhari mengatakan, hadis yang paling sahih dalam 
bah ini ialah hadis Auf ibnu Malik. Di dalam riwayat Imam Abu 
Daud disebutkan, "Maka hidupkanlah dalam keadaan beriman 
dan wafatkanlah dalam keadaan Islam," "tetapi yang terkenal di 
dalam k.itab-k.itab hadis disebutkan, "Maka hidupkanlah dalam 
keadaan Islam dan wafatkanlah dalam keadaan iman," seperti 
yang telah kami ketengahkan di atas. 

42) Hadis ini berpredikat sahib, dinilai sahib oleh Imam Hakim dan disetajui 
oleh Adz-Dzahabi, tetapi dengan syarat Muslim tanpa syarat Bukhari, 
menurut Al-Hatizh di dalam Tal&hrijul .Adzkar. 

43) Abu Ibrahim AI-Asyhali adalah orang yang tidak dikenal, tetapi hadisnya 
berpredikat haaan, mengingat banyak syahid-nya. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Su
nan Ibnu Majah melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan: 

--~~ :{1 ,,,, \ :' lj d" /, .. "!,,: ....--,(, 
• c,t \ .:., I (3 _..4'>- ; ~ I ~ ~ .) ,. 

Apabila kalian menyalatkan mayat, maka ikhla6kanlah da
lam berdoa untuknya. 44> 

Ya Allah, Engkau adalah Rabbnya, Engkaulah Yang mencip
takannya, Engkau telah menunjukkannya kepada Islam, Eng
kau telah mencabut rohnya, dan Engkau lebih mengetahui ba
tin dan lahiriahnya. Kami datang sebafffi orang-orang yang 
memohon syafaat, maka ampunilah dia. > 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
bnu Majah melalui Watsilah ibnul Asqa' r.a. yang menceritakan: 

,, . ~ ,...-J' ~ ' / 
<'" L7,{\\ < l!_, f~ ~ ~ ~4 I' ,:.wl Jf t,, ..-1.:::, j;;: 
L~~ ~~err-'-'..,.. ~-- LJy.u.J • 
J.::;:----1, .. ~. f ~:--"! <"1 ~\lf 1,~~~/1 -'f"~'f!: //, ~ ~~ ~ '.j ..,Ji.:, L.Y. "'.>'\.!:Io,, : u~ ..... , 6 ,..,, ,,..,.... .,_,. / / ,. . ,,,,, ,, / 

~[!_;l \ J.AI .. ~ ;, lj 1._J \ih ~ ~p \ ~\ -:j w l ~b ~ 
0 / / J /,, ,,, ,,,,, ... J / ..-,, ,, ,, ., ~ / 

. .,,.,, ~ ... t1J"~~q4-:=;1\~I ,u--"\'"'~"· · \s ,,,, ..... J,, 
~Y" _)~ .... ::-J!..9 ~ ~~ 

44) Hadis diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan lain-lainnya, hadis ini berpre
dikat luuan. 

45) Hadis diketengahkan oleh lmlUJ) 'ThabJ.'a.ni di dalam Bab "Doa". Hadis ini ber
predikat hasan menurut pendapat Al-Hafizh di dalam kitab Talchrijul .<Wz
iar. 
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Rasulullah Saw. salat bersama kami untuk jenazah seorang 
lelaki dari kaum muslim. Aku mendengar beliau mengucap
kan, "Ya Allah, sesungguhnya si Fulan ibnu Fulanah berada 
di dalam jaminan dan lindungan-Mu, maka peliharalah dia 
dari siksa kubur dan azab neraka. Engkau adalah Tuhan 
Yang memenuhi janji dan memiliki pujian, ampunilah dia 
dan rahmatilah dia, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang . .Mi) 

46) Hadis perpredikat hasaJL 
47) lbnu Allan di dalam kitab Sya.rhul Adzkar mengatakan bahwa Al-Hafizh te

lah mengatakan, ·Kebanyakan dari yang lain, sebagiannya berpredikat mau
quf pada aahabat atau tabi'in, dan aebagian yang lainnya lagi aeperti nukilan 
ini." 
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kegelapan alam kubur dan semua apa yang akan ia jumpa_i di 
dalamnya. Dia telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan setain 
Engkau, dan bahwa Muhammad adalah hamba da(I, Rasul
Mu. Engkau lebih mengetahui tentangnya. Ya AUah, sesung
guhnya dia beristirahat di sisi-Mu, dan sebaik-baik tempat 
untuk beristirahat ba_ginya adalah di sisi-Mu. Kini ia sangat 
membutuhkan rahmat-Mu, dan Engkau Mahakaya dari 
mengazabnya. Sesungguhnya kami datang kepada-Mu dengan 
penuh harap kepada-Mu memohonkan syafaat buatnya. Ya 
Aflah, jika dia adalah orang yang baik, maka tambahkanlah 
pada kebaikannya; jika dia adalah orang yang buruk, maka 
maafkanlah dia; dan berikanlah kepadanya rida-Mu berkat 
rahmat-Mu, peliharalah ia dari fitnah dan siksa kubur, la
pangkanlah ia di dalam kuburnya, renggangkanlah tanah da
ri kedua sisi tubuhnya serta limpahkanlah kepadanya rasa · 
aman dp,ri siksa-Mu berkat rahmat-Mu hingga Engkau 
mengirimkannya ke surga-Mu, wahai Yang Maha Pengasih di 
antara para pengasih. 

Demikian menurut nash Imam Syafii di dalam Mukhtashar Imam 
AI-Muzani. 

Teman-teman kami mengatakan, apabila mayat yang disalat
kan adalah anak yang masih kecil, maka doa ditujukan kepada 
kedua orang tuanya, yaitu: 

./)/.J" .& /. ""' ~ ,O'- •" ,' <I~,' 

t:::gl~lj l~1;~t~~ ,~)~~,~ ::n1 
/, ./ ,,, ' ,,, ,, ,,,. ,, ,,, .,,, ,, "' ,' \~" srr....,,, ___ \;. '~.""1·:·~1. "q\,,, f~>::-~-1---... 4'J l ..... ~,,, 1~---: 
J • '--!t .r-=' 4::::-f.-rAJ ~ ~ 'J L ~-tY ,,, :, u-::-., ( '_j .J 

., __ ,,,,,\ (;~: -,,:-...,-~ .... J ..-,,, ~,,, :'::: . o_r. '? ;it_J o~- ·-.,,, , 
Ya Allah, jadikanlah dia bagi kedua orang tuanya sebagai 
pendahulu, dan jadikanlah dia bagi keduanya sebagai sim
panan, dan jadikanlah dia ba_gi keduanya sebagai tabung
an. 48> Beratkanlah timbangan (amal baik) keduanya berkat 

48) Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab Janaiz secara ta'liq, Bab 
"Membaca Surat Al-Fatihah dalam Salat Jenazah". la telah meriwayatkan 
bahwa Al-Hasan mengatakan bahwa "Dibacakan surat Al-Fatihah atas jena
zah bayi, lalu diucapkan doa, 'Ya Allah; jadikanlah dia sebagai tabungan dan 
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dia, limpahkanlah kesabaran ke dalam hati keduanya, dan 
janganlah engkau menguji keduanya sesudahnya serta ja
nganlah Engkau menghalangi keduanya dari pahalanya. 

· Demik.ian menurut lafaz yang diketengahkan oleh Abu Abdullah 
Az-Zubairi dari kalangan teman kami di dalam kitab Af-Kafi, se
dangkan yang lain mengatakan hal yang semakna. Menurut pen
dapat yang semisal, mereka menganjurkan, selain doa itu hen
daknya dibacakan pula doa berikut, "Ya Af lah, ampunilah bagi 
orang-orang hidup dan orang-orang mati kami," hingga akhir ha
dis. Az-Zubairi uiengatakan, jika mayat yang disalatkan adalah 
seorang wanita, maka diucapkan doa: 

,,.,,,,,, ',,,J'-'"' 
.~I o.U ~ /,,1\\ ,, / \--a-'"' 

Ya Aflah, ini adalah hamba perempuan-Mu. 

Kelanjutannya sama dengan yang di atas. 
Setelah takbir keempat, tidak diwajibkan mengucapkan satu 

zikir pun menurut kesepakatan semua, tetapi disunatkan meng
ucapkan doa seperti yang disebutkan di dalam nash Imam Syafii 
di daJ,am Kitabul Buwaithi, yaitu hendaknya seseorang dalam 
takbir keempat mengucapkan doa berikut: 

J/ ,,_..\f-:~~""J,,,,\1:-'" ".:'<,,; ~~~, 
. o~ ,,, ~_J o_r. ~? l ~ ,, 

Ya Allah, janganlah Engkau menghalang-halangi kami dari 
pahalanya dan janganlah Engkau memfitnah (menguji) kami 
sesudahnya. 

Abu Ali ibnu Abu Hurairah -salah seorang teman kami- me
ngatakan bahwa ulama c;lahulu selalu mengucapkan doa berikut 
sesudah takbir keempat: 

pendahulu serta pahala bagi kami.' Al-Hati~ di dalam Kitab Al-Fatah me
ngatakan, "Riwayat ini di-maushul-kan oleh Abdul Wahab bin Atha', dari 
Sa'id ibnu Abu 'Arubah bahwa ia pernah ditanya tentang menyalatkan jena
zah bayi, maka ia menja~ab dari Qatadah dan Al-Hasan bahwa Al-Hasan 
bertakbir, lalu membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca doa, "Ya 
Allah, jadikanlah ia bagi kami sebagai simpanan pendahulu dan pahala." 
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Wahai Rabb kami, jadikanlah bagi kanu kebaikan di dunia 
dan kebaikan. di akhirat, serta peliharalah kami dari azab 
neraka. 

Abu Ali mengatakan, hal ini bukan termasuk yang diriwayatkan 
oleh Imam Syafii, tetapi jika diucapkan pun baik. . 

Menurut hemat kami, hal yang cukup baik ialah menurut apa 
yang telah kami terangkan jauh sebelum ini dalam hadis Anas 
r.a., yaitu pada doa orang yang tertimpa malapetaka. 

Menurut kami, hal yang dapat dijadikan hujah dalam doa se
sudah takbir keempat ialah sebuah hadis yang kami riwayatkan 
di dalam kitab Sunanul Kabir Imam Baihaqi melalui Abdullah ib
nu Abu Aufa r.a. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Abdullah ib
nu Abu A.Ma menyalatkan jenazah salah seorang anak perempu
annya dengan empat kali takbir. Kemudian sesudah takbir keem
pat ia berdiri selama jarak yang sama dengan berdiri di antara 
kedua takbir untuk memohonkan ampunan buat anak perempu
annya dan mendoakannya. Setelah itu ia mengatakan: 

-:~- ,; / J' : ' J ~ . hu J:--"'"~.-:::~ ~Jl~;::: "'1 "•"'J/ ,:'~ ~ f-'--' ~ .. _;.u o Y"' _J u 
Dahulu Rasulullah Saw. melakukan hal yang sama. 49> 

49) Disunatkan memperpanjang doa sesudah takbir Jreempat, mengingat hal ini 
diperk\\at dengan perbuatan Nabi Saw., lihat Al-Baihaqi, juz 4, him 35. 
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la melakukan takbir empat kali, lalu diaT{l sesaat sehingga 
kami menduga bahwa ia akan melakukan takbir kelima, ke
mudian ia melakukan salam ke arah kanan dan kirinya. Sete
lah ia selesai, kami bertanya kepadanya, "Apakah artinya 
ini?" la menjawab, "Sesungguhnya aku tidak menambah ke
pada kalian lebih dari apa yang pemah aku lihat Rasulullah 
Saw. melakukannya." Atau, "Demikian yang dilakukan oleh 
Rasulullah Saw." 

Imam Hakim -yaitu Abu Abdullah- mengatakan bahwa hadis 
ini berpredikat sahih. 50> 

Hukum dan bllangan salam salat mayat 

Apabila telah selesai dari semua takbir dan zikir salat jenazah, 
hendaklah bersalam sebanyak dua kali sebagaimana salat yang 
lain, seperti yang ~lah kami terangkan di dalam hadis Abdullah 
ibnu Abu Aufa. Hukum bersalam sama dengan salam yang kami 
terangkan di dalam salat lain; demikian menurut pendapat yang 
sahih lagi terpilih. Sekalipun dalam masalah ini di kalangan kami 
terdapat perselisihan pendapat, tetapi lemah dan sengaja kami ti
dak menyebutnya karena tidak perlu. 

Seandainya makmum masbuk datang ketika imam berada pa
da pertengahan salatnya; hendaklah ia bertakbir untuk mengikuti 
imam ketika itu juga dan membaca Al-Fatihah. Selanjutnya me
nurut urutan yang dikerjakannya dan tidak boleh mengikuti apa 
yang dibaca imam~ melainkan membaca yang seharusnya ia baca. 

50) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Al-H:ifizh berkata 
sesudah mengetengahkan hadis ini; hadis ini gharib, diketengahkan oleh lb
nul Mundzir, Ath-Thahawi, al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Imam Hakim menga
takan, hadis ini sahih.. Al-Hafizh mengatakan bahwa tidak seperti apa yang 
dikatakannya, karena hadis ini berpangkal pada Ibrahim ibnu Muslim Al
Hajri, sedangkan ia dhaifmenurut pendapat semua imam, tidak ada seorang 
pun yang mempercayainya bcuali Al-Azdi. Al-Azdi mengatakan, Ibrahim ib
nu Muslim Al-Hajri adalah orang yang dapat dipercaya. Sedangkan Al-Azdi 
sendiri orangnya dhai,f. Imam Hakim meminta maaf sesudah mengetengah
kan hadis ini melalui ~kataannya bah-,va hadisnya tidak dapat dipakai se
bagai hajah. Hal ini jelaa tidak cukup ~ntuk menjadikannya sebagai hadis 
sahih.. 
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Seandainya ia bertakbir, sedangkan imam melakukan takbir 
lain sebelum ia sempat mengucapkan zikir, maka zikir itu gugur 
darinya sebagaimana gugurnya bacaan dari makmum masbuk da
lam salat yang lain. Apabila imam mengucapkan salam, sedang
kan makmum masbuk dalam salat jenazah masih ketinggalan be
berapa takbir, diwajibkan baginya menunaikan takbir yang tersi
sa berikut zikirnya menurut urutannya. Demikian menurut maz
hab yang sahih lagi terkenal di kalangan kami. Di kalangan kami 
ada satu pendapat yang lemah mengatakan bahwa hendaknya ia 
menunaikan takbir yang tersisa secara urut tanpa membaca zikir 
lagi. 

Doa menglrlngl Jenazah 

Seseorang disunatkan menyibukkan diri dengan berzikir kepada 
Allah Swt., memikirkan apa yang bakal dijumpai oleh si mayat, 
bagaimana tempat kembalinya nanti, apa yang akan dialami di 
tempatnya, dan memikirkan bahwa kematian merupakan akhir 
dari kehidupan di dunia yang akan dialami oleh semua orang. 
Hendaklah seseorang bersikap sangat hati-hati, jangan membica
rakan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena sesungguhnya saat 
itu merupakan waktu untuk berpikir dan berzikir. Amat buruk bi
la di saat itu bersikap lalai, melakukan hal-hal yang tidak bergu
na dan berbicara omong kosong, mengingat hal ini dilarang dalam 
semua keadaan, terlebih lagi dalam keadaan seperti itu. 

Hal yang benar lagi terpilih ialah yang biasa dilakukan oleh 
ulama Salaf, yaitu diam ketika berjalan mengiringi jenazah. Ja
ngan mengeraskan suara, baik untuk membaca maupun untuk zi
kir dan sebagainya. Hikmah yang terkandung di dalam hal ini je
las, yaitu lebih menenangkan hati orang yang bersangkutan dan 
lebih mengonsentrasikan pikiran terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan jenazah. Hal ini dianjurkan dalam keadaan seperti itu, 
dan inilah sikap yang benar;" 'maka janganlah sekali-kali sese
orang terbujuk oleh banyaknya orang-orang yang bersikap menya
lahi anjuran tersebut. Abu Ali Al-Fudhail ibnu lyadh mengatakan, 
"Tetaplah pada jalan petunjuk, jangan berkecil hati dengan sedi
kitnya orang yang mengikuti jalan petunjuk; jauhi olehmu jalan 
kesesatan, dan jangan terbujuk oleh banyaknya orang yang me
nempuh jalan sesat." 



Khasiat zikir dan doa 415 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunanul Baihaqi yang 
isinya sama dengan apa yang t.elah k.ami kemukakan.5

1) Hal yang 
sering dilak.ukan oleh orang yang tidak. mengerti, yaitu melak.u
kan bacaan untuk jenazah seperti di Damaskus dan kota-kota 
lainnya, yaitu bacaan yang dilaguka,i dan membicarakan hal-hal 
yang bukan pada t.empatnya, hukumnya haram menurut kesepa
katan ulama. Kami t.elah menjelaskan keburukan hal itu dan ke
haramannya yang berat, fasik hukumnya bagi orang yang mampu 
mencegahnya lalu ia tidak. mencegahnya. Ket.erangan t.ersebut ka
mi jelaskan di dalam "Etika Membaca". 

Doa apablla dllalul atau mellhat lrlngan Jenazah 

Dalam keadaan demikian disunatkan membaca: 

Mahasuci Tuhan Yang Mahahidup Yang tidak akan mati. 

Qadhi Imam Abul Mahasin Ar-Rauyani dari kalangan t.eman ka
mi di dalam kitab Af-Bahr mengatakan bahwa disunatkan meng
ucapkan doa: 

~ ,,J,,~ j,~~i{t,~1i1~ • ..;;:.,~ iS,,, a- ,,, ,, 
Tidak ada Tuhan selain Aflah Yang Mahahidup Yang tidak 
akan mati. 

Disunatk.an mendoakan mayat dan memujinya dengan baik, jika 
si mayat memang orang yang patut dipuji, t.etapi tidak. boleh ber
lebihan. 

51) lbnu Allan di dalam Syarah Ad.zliar mengatakan bahwa penulie kitab Al
Khulashah -yaitu Qaie ibnu Ubadah- menceritakan bahwa dahulu para ea
habat Rasul Saw. tidak menyukai (makruh) mengeraskan euara ketika bel'Bll
ma jenazah, dalam peperangan, dan ketika berzikir. Al-Hafizh 1188Udah me
ngetengahkan hadie mengatakan bahwa hadie ini Mauquf lagi aahiA dikete
ngahkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim. 
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Doa memasukkan mayat ke dalam kubur 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, dan Sunan Baihaqi serta kitab sunan lainnya melalui 
Ibnu Umar r.a. yang menceritakan: 

.., 1 ,,..,J,.,, ,,,.,,.,,,,, 
_Jµ!i'j. -:-:.~~JI /-=-Gl.;}S~ --~_,,~ttil~~~l~i 
.,, /,,I ,,, ,,. .,.., t:::f',' ,,, ~ / ' /, .,, 
-~~,.,, ~iu\~;:;U\1J"JG~ 1~~ ,.(jjl~ :Jl§ r.......,,,,3/.. ,,, .,,,,~ ; ~ / , .... ~ 

Bahwa Nabi Saw. apabila meletakkan mayat di dalam kubur
nya mengucapkan, "Dengan nama Allah dan berada pada 
sunnah Rasulullah Saw." 

Imam Turmudzi mengatakan hadis ini hasan. Imam Syafii dan 
muridnya mengatakan, disunatkan mendoakan mayat dengan se
lain doa di atas. 

Termasuk doa paling baik ialah apa yang telah dinashkan 
oleh Imam Syafii di dalam kitab Mukhtashar Al-Muzani, hendak
nya orang yang memasukkan mayat ke dalam kubur mengucap
kan doa berikut: 

,,. .,, ,,.., ) ,,, ., ,/ / )// ,,. / '..,.,, 
/ 4, ... -:: I~"' , o~ ,,,,,, ~ \ 7J, .. ~\fl ~I~\ !_~H\ J,,, / . ~ 3 .,, .,, )J.3.,,,,, /J, ,,, •• .,, ~ 
~l\1;;;--;:, 7 / ,,,<.,, t-=-J. ... ~. ~ :--~ -:,,. j,,.~,,, (, 1,,, 7 I .• -- iJ-t c.r1 , . ~ . ,.. .. i,) (/ '_) J , .,,,.,~,,, 
'..1~ ..-:--:>,- ,-::;~,.. ~ J :'<,,, , A·:." __ .,, 7::'t\ m ~ \ o\~J,.. _;::--- ~ . v J ~ _1_P.-.aJ .,, .,, ,,, .. J 
0 /J .,, ,,, .,,J ,,, J" .,, .. ,, ,,., ,...,,,r ,,,.,, ,,. ,, ..... ,,. "'1.,, .,, ~ .-- ..... ,, .. ,,,.., "\ J,, . .,, 
~ ~ ~ ~ u~i> .,,J , ~-½-' ~ ~ 0,,, , -'t ~ J~ 
~ ;~r ~1.:'-"'ZJlg,, ,-;.,,y,,,,,., ,--:- ,...,,,,,,.I ,;- ,,,,.,,\ #,,, "' \ &::r- '.l ·..: ~ .. b. a , d..) -w;... ·. c ~ ~ , • I 

' ,,, ~ .,, ..J .. ~ .:r-JJ ,,, ;... ~ ,,, J -,.,, 
,:, --- ,, 1( " J,, ,,, ,,,,,, / ,, ,, ,,, ,.,,,,, ,,,,_~ ~,,, ,..,... I ,.,, . ,,,,,,, .J ·,;:,,"' · • •• I 1 • ., " • I , • '-:-'~~o-lc;.~ ,.,·, ,_l,..,~lj ,'\ .. d ,11>- _" 

,,. ,;, ...-: • ,,, / ,,, ,,,,,, ,, / J"' ......-:-:"'JJ"''~h-,. r.,,,. ~\ ,.,,..., ,,-,,.cf,~,,~,,,,, ~i ,,,.,, ... ,,,, 
..:._:.)Ci.) I'}~ ~ la 4 '-,!..U ~ ··---° '..A :l! ~ .J ~ '.ll..2':' j 

~ ~-- ,,,,,,, ,,,,, ~ !,.. c,.r.,, ,_,-- .,, V':, c.:- ~ 

~'.:1. :j"',--_-=-... '1iJ~-i'L~1~J~liL 'Jf~ ~ lj J u.:' v-?. ..... ,,,,,. .r ,,, ,. . 
/ ..,,,,,, ,.. ,,.., "-' 

• -:" .,-;f1,...,,. "1u ~-- i -:,::-A,~~,,, l~ ~l/ ~_) .. ,... JLJ'"",-.:',.... .., .... .,, 
' ,,,,, ,,,, .,,,,,,,,,,, 

Ya Allah, aku serahkan dia kepcida-Mu dalam keadaan ber
asing dari keluarganya, anak-cmaknya, dan kaum kerabat ser-
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ta teman-temannya. Dia telah berpisah dari orang yang ia su- . 
kai berada di dekatnya, dia telah keluar meninggalkan luas
nya dunia dan kehidupan ini menuju kepada kegelapan kubur 
dan kesempitannya. Dia beristirahat di sisi-Mu, sedangkan 
tempat yang paling baik baginya adalah di sisi-Mu. Jika Eng
kau menyiksanya, karena dosanya; dan jika Engkau memaaf
kannya, maka ~ngkau adalah: Pemberi maaf. Engkau Maha
kaya dari siksaan, sedangkan dia sangat membutuhkan rah
mat-Mu. Ya Allah, balaslah kebaikannya, ampunilah dosa
nya, lindungilah dia dari siksa kubur, himpunlah untuknya_ 
berkat ,ahmat-Mu rasa aman dari siksaan-Mu, dan hindar
kanlah dia dari semua kengerian menu.ju surga. Ya Allah, 
gantilah dia dalam ,,eninggalannya untuk or~ng-ora~ yang 
ditinggalkannya, dan angkatlah dia kepada kedudukan 
orang-orang yang tertinggi serta limpahkanlah kemurahan 
rahmat-Mu kepadanya, wahai Tuhan Yang Maha Penyayang 
di antara para Penyayang." 

Doa sesudah penguburan 

Orang yang berada di atas kuburan disunatkan menaburkan ta
nah sebanyak tiga kali taburan dengan kedua tangannya ke da
lam kuburan dari arah kepala si mayat .• Segt>iongan teman kami 
mengatakan, dalam taburan pertama d~unatkan mengucapkan 
tirman-Nya: 

,,f1.7i' :" \-:'.=" .. 
00 : 4,1, • ~,~ 

Dari bumi (t@ah) itula·h Kami menjadikan kalian. (Thaha: 
55) 

Dalam taburan kedua membaca firman-Nya: 

. ' ,, j J "" .J ~ ...... ,,. ,.. 
00 \~ -~~ .. ~ ,.....---- .... ,, _,,,, 

Dan kepadanya (tanah) Kami akan mengembalikan kalian. 
(Thaha: 50) 

Dalam taburan ketiga membaca firman-Nya: 

.i I ?J\!'\~/~_j(?_.~ 
oo : o.Jo • IS_J- o..J u ~i.c ,.,...__., ,.. 
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Dan darinya Kami akan mengeluarkan kalian pad.a kali yang 
la,in. {Thaha:55) 

Disunatkan duduk sesaat di sisi kubur sesudah melakukan itu 
yang lamanya sama dengan menyembelih seekor unta lalu mem
bagikan dagingnya. Orang yang duduk hendaknya menyibukkan 
diri mereka dengan membaca Al-Qur'an;menpoakan mayat, mem
berikan nasihat, mengisahkan hikayat ahli kebaikan dan berita 
orang-orang yang saleh. 

Kami sedang mengebumikan jenazah di Baqi'ul Gharqad, lalu 
Rasulullah Saw. datang dan langsung duduk, maka kami du
duk di sekitarnya. Rasul Saw. membawa sebuah tongkat, lalu 
beliau menundukkan kepala dan mengetuk-ngetukkan tong
katnya itu, kemudian bersabda, 'Tiadalah seorang pun dari 
kalian melainkan telah dicatat kedudukannya di neraka dan 
kedudukannya di dalam surga.• Mereka bertanya, "Wahai Ra
sulullah, bolehkan kami mengandalkan kepada catatan kitab 
kami?• Beliau menjawab, "Beramallah lealian, setiap orang 
itu dimudahkan untuk mengerjakan qpa yang sesuai dengan 
baleatnya, • hingga alehir hadis. ' 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Amr 
ibnul Ash r.a. yang mengatakan: 
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J .....-:; ,;:,.,, ~-,,J, ),7,,,,,.... .,,.,,~ ."t 't ,,,.... \")" .. ,.,, · -,J!"~ .,,.\':' 
~ 11•0l-' l.)-'~ ~l..O_J~~:lilc;~1,v,._13 ~ .. ,.,.~~.) .3\ .... ~ •__,/ -" ~--..,.; ~ '.r,;~ ,,,,..r-..., .,,, 
. J."' t!! ~,' c1 ,s~,.,r1~,-- l< ~t-r ~"~ .. .,,,;~2 .,,,_; c_rJ-1 ,,. ~!) ~~ ~~ _., (SV>' .... L..~ / 

Apabila kalian menguburkan aku, maka tinggallah kalian se
saat di sekitar kuburanku yang lamanya sama dengan me
nyembelih seekor unta dan membagi-bagikan dagingnya, agar 
aku terhibur oleh kalian saml,il menunggu apa yang harus 
aku jawab terhadap utusan Rabbku. · 

Nabi Saw. apabila telah selesai menguburkan jenazah, terle
bih dahulu. tinggal pada kuburan, lalu bersabda, "Mohonkan
lah ampunan buat saudara kalian, dan mintakanlah keteguh
an untuknya kepada Allah, karena sesungguhnya sekarang ia 
sedang ditanyai. • 

Imam Syafii dan murid-muridnya mengatakan, mereka disunat
kan membaca sesuatu darl Al-Qur'an di sisi kubur si jenazah. Me
reka mengatakan pula bahwa jika mereka mengkhatamkan Al
Qur'an seluruhnya, hal itu lebih baik. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Baihaqi dengan 
sanad yang hasan, bahwa lbnu Umar r.a. memandang sunat 
membacakan awal dan akhir surat Al-Baqarah di atas kuburan 
seusai melakukan penguburan. .. 

Segolongan ulama yang cukup banyak jumlahnya darl ka
langan teman kami mengatakan bahwa talkin sesudah pengubur
an adalah sunat. Di antara orang yang menegaskan kesunatan
nya ialah Al-Qadhi Husain -di dalam kitab Ta'liq- clan teman 
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(murid)nya -yaitu Abu Sa'id Al-Mutawalli- di dalam kitab At
Tatimmah, Syekh Imam Az-Zahid Abul Fat-h alias Ibrahim ibnu 
Nashr Al-Maqdisi, Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i, dan lain-lainnya; 
hal ini dinukil oleh Al-Qadhi Husain dari murid-murid Imam Sya
fii. Kalimatnya mengatakan seperti berikut: Syekh Nashr menga
takan bahwa apabila seseorang telah mengubur jenazah, hendak
lah ia berdiri di dekat kepala kuburan, lalu mengucapkan kalimat 
berikut: 

,,... 
J ,,... ., .J .,,, " J ,,, ,,, , ,J , ,,, , 

~ t1if 1 =-- a.::-,;..---( "j 1 1""'f 1 .) 1 , 0)'(e . " · )G ~ .. ~,.. ... • :;:- ,,, ~ ~, ~ ~ t.Y. (.) .. 
'1;~~;;;-,.-1-;,.., ... ,i-,\., ,:~J,,,,..,,11,~~,-:-\1..."'~"'\,,...,,~...-:-: 
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Hai Fulan bin Fulan, ingatlah janji yang engkau pegang keti
ka engkau keluar dari dunia ini, yaitu kesaksian bahwa tidak 
ada Tuhan selain Allah semata dan tiada sekutu bagi-Nya, 
Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, hari kiamat pasti 
datang tiada diragukan lagi, Allah kelak akan membanskit
kan orang-orang yang dikubur. Katakanlah, "Aku rela Allah 
sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad Saw. seba
gai Nabi, Ka'bah sebagai kiblat, Al-Qur'an sebagai imam, dan 
kaum muslim sebagai saudara. Rabbku adalah Allah, tiada 
Tuhan selain Dia. Dia-lah Rabb ~rosy yang agung." 

Demikian lafaz yang dikettmkakan oleh Asy-Syekh Nashrul Al
Maqdisi di dalam kitab At-Tahdzib, sedangkan lafaz lainnya ham
pir sama. Tetapi sebagian dari mereka ada yang mengeumkakan 
seperti berikut: "Hai hamba lelaki Allah anak, hamba perempuan 
Allah." Ada pula yang mengatakan, "Hai hamba Allah anak Sfti 
Hawa." Sebagian lain lagi mengatakan, "Hai si Fulan bin hamba 
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perempuan Allah, atau Hai Fulan anak Siti Hawa." Semua itu 
menunjukkan makna yang sama. 

Syekh Imam Abu Amr ibnush Shalah pernah ditanya menge
nai talkin. Maka dalam fatwanya ia mengatakan, "Talkin merupa
kan hal yang kami pilih dan kami amalkan." Segolongan ulama 
Khurrasan dari kalangan teman kami mengatakan, "Kami meri
wayatkan sebuah hadis mengenai talkin ini melalui hadis Abu 
Umamah." Sekalipun sanadnya kurang kuat52>, tetapi dikukuh
kan oleh syawahid-nya, dan diamalkan oleh ulama penduduk 
Syam dahulu. Talkin bagi anak kecil yang masih menyusu, tiada 
suatu sandaran dalil pun yang dapat dijadikan pegangan dan ka
mi pun belum pernah melihatnya. Menurut hemat kami, anak ke
cil secara mutlak tidak ditalkin, baik masih menyusu ataupun le
bih besar darinya, selama belum mencapai usia balig dan menjadi 
orang mukalaf. 

52) lbnu Allan di dalam Syarhul Aduar mengatakan bahwa Al-Hafizh aetelah 
mengetengahkan hadia Abu Umamah yang mengatakan, "Hadia ini berpredi
kat gharib, dan aanadnya yang beniumber dari dua jalur berpredikat; dhaif 
Jiddan Oemah aekali). 
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Aku masuk menjenguk Abu Bakar r.a. yang seda-ng sakit. la 
bertanya, "Berapa lapiskah kamu mengafaniNabi Saw.?" Aku 
menjawab, "Dalam tiga lapis kain." la bertanya lagi, "Pada 
hari apakah Rasulullah Saw. wafat?· Aku menjawab, "Pada 
hari Senin. • la bertanya lagi, "Hari apakah sekara-ng?" Aku 
menjawab, "Hari Senin. • la berkata, "Aku berharap semoga 
antara sekarang hingga malam hari." Lalu ia memandang ke
pada pakaian yang dikenakannya sejak ia sakit, padanya ter
dapat bercak-bercak bekas minyak za1aran. Ia berkata, "Cuci
lah oleh kalian pakaianku ini dan tambahkanlah kepadanya 
dua pakaian (kain) lainnya, lalu kafani aku dengannya (nan
ti)." Aku menjawab, "Sesungguhnya pakaian ini telah rapuh." 
Ia menjawab, "Sesungguhnya orang yang hidup lebih berhak 
untuk memakai pakaian yang baru daripada mayat (jenazah), 
tiada lain kain kafan itu hanyalah untuk nanah." Ia masih 
belum wafat melainkan pada sore harinya di permulaan ma
lam Selasa, dan dikebumikan sebelum waktu subuh. 

Rad'un, bercak.-bercak. bekas minyak. wangi. 
Muhlah dapat dibaca mahlah dan mihlah, artinya nanah 

yang meleleh dari tubuh jenazah. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari bahwa 
Khalifah Umar ibnul Khaththab ketika Iuka berat mengatakan: ,., .,,., ,,..,,r J,,.), .,,,.,,,,,. ~,,J/..,, . .,,. ,, ,,., J,,.., ~,,,. 
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.~i .. ,,.,,. 
· "Apabila nyawaku telah dicabut, usunglah aku, dan katakan

lah oleh kalian bahwa Umar meminta izin (untuk dikubur de
kat Nabi Saw.). Apabila ia (Siti Aisyah r.a.) mengizinkan, ma-
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sukkanlah aku; dan bila ia menolakku, maka kembalikanlah 
aku ke kuburan kaum muslim.,. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Amir 
ibnu Sa'd ibnu Abu Waqqash yang menceritakan bahwa Sa'd ber
kata: 

Buatkanlah oleh kalian liang lahat untukku, dan tutupilah 
aku dengan batu bata seperti yong pernah dilakukan terha
dap Rasulullah Saw. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Amr 
ibnul Ash r.a. bahwa ketika a:nenjehi.ng ejalnya ia mengatakan:. 

' 
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Apabila aku wafat, jangan seorang wanita naihah pun meng
iringi (jenazah)ku., jangan pula ada api. Apabila kalian telah 
menguburku, maka uruklah aku dengan tanah sedikit demi 
sedikit, kemudian tinggallah kalian di sekitar kuburku dalam 
waktu yang lamanya sama dengan menyembelih seekor unta 
dan membagi-bagikan dagingnya, hingga aku terhibur oleh 
kalian sambil menunggu apa yang harus aku jawab terhadap 
utusan Rabbku. 

Syunauu, dalam riwayat lain ada yang mengatakannya sunnuu 
dengan huruf sin, maknanya "menguruk tanah sedikit demi sedi
kit". Kami meriwayatkan pula hadis yang semakna dengan ini 
melalui hadis Hudzaifah yang terdahulu di dalam Bab "Memberi
tahukan kepada Teman si Mayat tentang Kematiannya". Masih 
banyak hadis lain yang semakna, tetapi apa yang telah kami ke
mukakan ini sudah cukup. 
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Dianjurkan agar wasiat si mayat tidak diikuti dan diperturut
kan semuanya, melainkan bal itu terlebib dahulu diketengahkan 
kepada ahlul 'ilmi. Apa saja yang mereka perbolehkan, · boleb dila
kukan; jika mereka tidak membolehkannya, jangan dilakukan. 

Kami kemukakan beberapa contob, apabila seseorang berwa
siat agar dikubur di suatu tempat kuburan di negerinya dan tem
pat itu merupakan tempat orang-orang terpilih (saleh), maka wa
siatnya itu dianjurkan agar dipegang dan dilaksanakan. 

Apabila seseorang berwasiat agar jenazahnya kelak disalat
kan oleh orang lain, apakah boleb orang lain tersebut lebib dulu 
menyalatkannya daripada keluarga mayat? Sebubungan dengan 
rnasalab ini ada perselisiban di kalangan ularna. Menurut penda
pat yang sahib di kalangan mazbab kami, kaum kerabat lebib di
utarnakan. Tetapi jika orang yang dituju oleh wasiat si mayat ter
masuk orang yang dikenal ahli kesalehan atau ahli ilmu agama 
lagi mengarnalkan ilmunya dan dikenal baik, maka kerabat yang 
keadaannya tidak setara dengan orang itu disunatkan mengun
durkan diri demi memelihara _hak si mayat. 

Apabila seseorang berwasiat minta dikubur dengan peti mati, 
wasiatnya tidak boleb dilaksanakan, kecuali jika tanah kuburan
nya lembek atau basah bingga perlu memakai peti mati. Pembi
ayaan diambil dari barta si mayat, sama balnya dengan kain ka
fan. 

Apabila seseorang berwasiat agar jenazahnya dipindahkan ke 
negeri lain, wasiatnya tidak boleb dilaksanakan, karena memin
dahkan jenazah ke negeri lain bukumnya haram menurut penda
pat yang sahib lagi terpilib dan menurut sebagian besar ulama, 
serta disetujui oleh ulama ahli tahkik. Menurut pendapat lainnya, 
hukum bal tersebut makrub. Imam Syafii mengatakan, dikecuali-

' kan bila ia berada di dekat Mekah atau Madin.ah atau Baitul Mu
qaddas, maka ia boleh dipindahkan ke sana mengingat berkahnya 
kota~kota tersebut. 

Apabila seseorang berwasiat agar dikubur ~engan dibampari 
kasur atau di bawah kepalanya diletak.kan bantal, atau hal lain
nya, maka wasiatnya tidak boleb dilaksanakan. Demikian pula ji
ka seseorang berwasiat agar dikafa~ dengan kain sutera, karena 
memakai kain sutera sebagai kain kafan bukumnya baram buat 
lelaki dan tnakruh.buat wanita. Bagi banci, dalam bal ini bukum
nya ·sama dengan · 1elaki. Seandainya seseorang berwasiat agar di-
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kafani dengan kain kafan yang lebih dari apa yang disyariatkan, 
atau dengan pakaian yang tidak dapat menvtupi tubuh, maka wa
siat itu tidak boleh dilaksanakan. 

Seandainya seseorang berwasiat agar dibacakan Al-Qur'an 
pada kuburannya, atau diadakan sedekah untuknya dan lain se
bagainya yang termasuk amal taqarrub, maka wasiatnya harus 
dilaksanakan, kecuali bila hal itu disertai dengan hal-hal yang di
larang oleh syara'. 

Seandainya seseorang berwasiat agar penguburan jenazahnya 
ditangguhkan dalam batas waktu yang melebihi dari apa yang di
perbolehkan oleh syariat, wasiatnya tidak boleh dilaksanakan. 

Seandainya ia berwasiat agar dibuatkan bangunan pada ku
burannya, padahal tanah kuburan itu adalah milik kaum muslim, 
maka· wasiatnya tidak boleh dilaksanakan, bahkan hal itu hu
kumnya haram. 

Ucapan yang bermanfaat bagl mayat 

Para ulama sepakat bahwa berdoa untuk orang yang telah mati 
bermanfaat bagi mereka, dan pahalanya sampai kepada mereka. 
Mereka mengatak.an demikian berlandaskan firman-Nya: 

,, 
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Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan 
ANhar), mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami 
dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu 
daripada kami." (Al-Hasyr: 10) 

Masih banyak lagi ayat lainnya yang semakna, sedangkan dalil 
hadis yang terkenal mengenai masalah ini ialah antara lain sabda 
Nabi Saw;: 

.... .., ' 
. ~"::'f1 ,, .. ,,~~"· ?\~~!.( t?.J~3!q;- ... ~ I 

Ya A/,lah, beri ampunlah kepada ahli Baqi'ul Gharqad. 

Dalil hadis lainnya ialah sabda Nabi Saw. yang mengatakan: 
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[~I~,.. (~ ... ,...~ " "1 ; ~ ~,.. ~ .. "' I ........ ~ .. ,,,~ ... .... 
Ya Allah beri ampunlah orang-orang yang hidup dan orang
orang yang mati di antara kami. 

Masih banyak hadis lainnya 
Para ulama berselisih pendapat mengenai sampainya pahala 

membaca Al-Qur'an kepada si mayat. Menurut pendapat terkenal 
dari mazhab Syafii dan segolongan ulama, pahalanya tidak sam
pai. Imam Ahmad ibnu Hambal dan segolongan ulama dari ka
langan murid-murid Imam Syafii mengatakan, pahalanya sampai 
kepada si mayat yang dimaksud. Menurut pendapat terpilih, hen
daknya si pembaca sesudah membaca Al-Qur'an mengucapkan 
doa berikut: 

Ya Allah, sampaikanlah pahala yang telah aku bacakan ini 
kepada si Fulan. 

Disunatkan memuji si mayat dan menyebutkan kebaikan kebaik
annya. 

Mereka melewati jenazah, lalu mereka memuji jenazah itu de
ngan baik. Maka Nabi Saw. bersabda, "Pasti baginya." Kemu
dian mereka melewati jenazah lainnya, lalu mereka mengata-
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kan · hal yang buruk terhadapnya, maka Nabi Saw. bersabda, 
"Pasti baginya." Lalu Umar ibnul Khaththab r.a. bertanya, 
"Apanya yang pasti?" Nabi Saw. menjawab, "Orang pertama 
kalian telah memujinya dengan baik, maka pasti baginya sur
ga, sedangkan pada orang yang kedua kalian mengatakannya 
dengan keburukan, maka pasti baginya neraka. Kalian ada
lah saksi-saksi AUah di bumi." 

Aku tiba di Madinah, lalu aku duduk bersama Khalifah 
Umar ibnul Khaththab r.a. Kemudian lewatlah jenazah pada 
mereka, lalu jenazah itu dipuji (mereka) dengan.pujian yang 
baik, maka Umar berkata, "Pasti baginya. • Lalu lewat pula 
(iringan) jenazah lain, dan jenazah itu dipuji dengan baik, 
maka -Umar mengatakan, "Pasti baginya." Kemudian lewat 
pula jenazah yang ketiga, lalu jenazah itu disebut dengan se
butan yang buruk, maka. Umar mengatakan, "Pasti baginya. • 
Abul Aswad melanjutkan kisahnya, "Apanya yang pasti, wa
hai Amirul Mu-minin?" Ja· menjawab, "Aku hanya mengucap
kan seperti apa yang pemah disabdakan oleh Nabi Saw. 
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'Siapa pun orang muslimnya, bila ada empat orang yang me
nyaksikan kebaikan baginya, niscaya Allah memasukkannya 
ke dalam surga'. • Maka kami bertanya, "Tiga orang?• Ia men
jawab, "(Ya) tiga orang."' Kami bertanya, "(Bagaimana kalau) 
dua orang?• Ia menjawab, "(Ya) dan (juga) dua orang.• Tetapi 
kami tidak menanyakan kepadanya tentang (kesaksian) satu 
orang. 

Hadis serupa dengan yang telah kami kemukakan jumlahnya 
mnyak. 

Mencacl orang yang telah matl 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

Janganlah kalian mencaci orang-orang mati, karena sesung
guhnya mereka telah menunaikan apa yang telah mereka ker
jakan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Turmudzi dengan sanad yang dhaif, dinilai dhaif oleh Imam Tur
mudzi53> melalui Ibnu Umar r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pernah bersabda: 

~ ,, (~:---. ;/ I?~~ !?t.: ,,,,. ,:- I~ I" JJ :' . rt~ ~ '_.JA-1 ~ ' u .r ~ Ls. i.,_y-=::,J I ,,,, 
Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang mati di antara kamu, 
dan janganlah kamu sebutkan keburukan-keburukan mere
ka. 54) 

53) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan Al-Hafizh telah mengata
kan, "Aku belum pernah melihat suatu keterangan Imam Turmudzi dalam 
nuskhah-nya yang menilai dhaif hadis ini, melainkan hanya gharib. Telah di
nukil dari Imam Bukhari bahwa eebagian perawinya ada yang ditolak hadis
nya, Imam Abu Daud diam. Sedangkan lbnu Hibban dan lain-lainnya mensa
hilikannya, hal ini merupakan sarat bagi predikat hasan. 

54) Hadis berpredikat hasan dengan syawahid-Nya. 
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Para ulama mengatakan, mencaci mayat muslim yang tidak me
mamerkan kefasikan hukumnya haram. Mayat kafir dan orang 
yang menampakkan kefasikan dari kalangan kaum muslim, ma
salahnya masih diperselisihkan. Nash-nash mengenainya saling 
bertentangan, tetapi dapat disimpulkan bahwa hal yang telah di
tetapkan oleh hadis yang telah kami )temukakan di atas menun
jukkan haram mencaci mayat. 

Dalil yang membolehkan mencaci mayat yang jahat cukup ba
nyak, antara lain kisah yang diceritakan Allah Swt. di dalam ki
tab-Nya (Al-Qur'an). Dalil dalam hadis yang sahih mengenai hal
hal ini banyak pula, antara lain hadis yang menceritakan tentang 
Amr ibnu Luhay56>, kisah Abu Righal yang gemar m~curi Jema
ah haji dengan tongkat bengkoknya56>, kisah lbnu Jud'an57

, clan 

56) .Imam Bukhari dan Imam Muslim Berta yang lainnya meriwayatkan melalui 
hadia Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Raaulullah Saw. pernah 
benabda: 

Alu melihat Amr ibnu Luhay ibnu Qum'a.h ibnu KJumdaf aUaa Abu 
Ka'b eedang menarii ususnya di dalam nerda. 
Demikian menurut lafaz Imam Muslim, sedangkan Imam Bukhari mering
kasnya. 

56) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adz'Jta.r mengatakan 'bahwa Al-Hafizh me
ngetengahkan sebuah hadis melalui Jabir r.a. yani,menceritakan: Ketika Ra
sulullah Saw. melewati batu itu, beliau bersabda, •Janganlah kalian memin
ta mukjizat, karena sesungguhnya kaum Nabi Saleh telab memintanya. Unta 
tersebut datang dan keluar dari tempat pedalaman ini. Lalu mereka (kaum 
Nabi Saleh) berlaku durhaka terhadap perintab Rabb mereka, mereka me
nyembelib unta tersebut. Mereka ditimpa jeritan yang memekik. Melalui pe
kikan itu Allah membinasakan semua orang yang ad11 di kolong langit ke
cuali seorang lelaki karena ia tinggal di tanah suci. Ketika lelaki itu keluar 
dari tanab suci, ia pun tertimpa oleb siksaan yang telab menimpa kaumny•." 
Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah Saw., siapakah lelaki itu?" Beliau men
jawab, *Dia adalah Abu Righal." 

lbnu Allan mengatakan, Al-Hafizb setelah mengetengabkan badia ini 
mengatakan bahwa hadia ini haaan gharib, diketengahkan oleh Imam Hakim 
dan Imam lbnu Hibban. 

51) lbnu .Jud'an, nama aslinya adalah Abdullah. Dia terkenal banyak memberi 
makan hingga ia membuat suatu panci \>esar yang tinggi aekali, untuk me
naikinya diperlukan sebuab tangga. Dia berasal dari Bani Tamim ibnu Mur
rah, aalah seorang kerabat Siti Aisyab r.a., mengingat dia adalab anak Abu 
Qubafah, paman aahabat Abu Bakar Asb-Shiddiq, ayah Siti Aisyah r.a. Dia 
termasuk salab seorang pemimpin Q'IU'llisy di zaman .Jahiliah. Di dalam 
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lain-lainnya. Dalil hadis sahih lainnya ialah seperti yang kami se
butkan di atas, yaitu ketika lewat suatu (iringan) jenazah, lalu 
para sahabat menyebutnya dengan sebutan yang buruk, dan Nabi 
Saw. tidak ingkar (tidak melarang) sikap mereka, bahkan beliau 
bersabda, "Pasti baginya." 

Para ulama berselisih pendapat mengenai penggabungan di 
antara nash-nash tersebut menjadi beberapa pendapat. Menurut 
yang paling sahib dan paling kuat, diperbolehkan menyebutkan 
keburukan orang-orang yang mati kafir. Mengenai orang-orang 
mati muslim yang menampakkan kefasikan atau perbuatan bid'ah 
atau hal lain yang sejenis, diperbolehkan menyebutkan hal terse
but jika mengandung maslahat, mengingat hal ini diperlukan un
tuk peringatan agar perbuatan mereka jangan ditiru dan ucapan 
mereka jangan diterima. Jika hal tersebut tidak diperlukan, tidak 
boleh menceritakan mereka. Demikian garis besar isi semua nash 
mengenai masalah ini, dan para ulama sepakat boleh menyebut
kan keaiban para perawi yang berpredikat tidak baik. 

Doa zlarah kubur 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan: 

_.,,, ,,, ~1 1 ,,,,, • \ ~ ' • J".J ,,,'! q~~fe:,~~~~Ul~~ ..,,-'.',~,,,,-:-~ 
~J~ " r"'""'J,,,.. . ~ o_,..._) u 

kitab ShahiA Mu.Um disebutkan aebuah hadis melalui Siti Aisyah r.a. yang 
menceritakan, •Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya lbnu Jud'an 
di zaman Jahiliah selalu bersilaturahmi dan memberi makan orang miskin, 
apakah hal itu bennanfaat baginya'?" Beliau meqjawab, 'Tidak, sebab ia 
tidak pernah mengucapkan kalimat berikut barang sehiu:i pun, :rait\l, 'Wahai 
Rabbku, ampunilah dosa-dosaku di hari pembalasan'." Hadis ini diriwayat
kan oleh Imam Muslim. 

Al-Haf"ah mengatakan, menurut jalur lain yang juga melalui Siti 
Aisyah r.a. pada Imam Ahmad disebutkan bahwa Siti Aisyah r.a. bertanya, 
-Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abdullah ibnu Jud'an, hingga akhir ha
dis," dengan menyebut lengkap namanya. Tetapi ditambahkan, "Dia suka 
menyuguhi tamu, menolong orang yang susah, dan berbuat baik kepada te
tangga." Abu Ya'la dalam segi ini menam\,ahkan, "Mencegah hal yang meng
ganggu, lalu ia diberi upah." 
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Apabila Rasulullah Saw. berada pada malam giliran Siti 
Aisyah r.a., beliau acapkali keluar di akhir malam menuju ke 
Baqi'ul Gharqad, lalu beliau mengucapkan doa, "Semoga ke-
11elamatan terlimpah buat kalian, wahai kaum mukmin ya7111 
menghuni rumah (kuburan) ini. Akan datang kepada kalian 
apa yang dijanjikan kepada kalian besok dengan segera; dan 
sesungguhnya kami, insya Allah, pasti menyusul kalian. Ya 
Allah, beri ampunlah keJJ(lda ahli Baqi'ul Gharqad. 

:{ami meriwayatkan di dalam k.itab Shahih Muslim melalui Siti 
~syah r.a.: 

' .,, ,.,, / / / /....-: 
...... l ......... , . . ":: -" "'' t"-' ...-\;'J\" .. \ ,,:'"/": ~\91-~-f.\ ~ .. I_)__,~~ • ;.u o~_; .. o_,g ~ ~--
......-:1'. ,."/f\-: L"~I . \ ,,~ i~ "SLD1 ~ \ ,,t ~ J\i _ ;~1Ji __,.:-.;.~ ~) .. ..- u-- ~~ ~~ ~ . .,, ,,, "' I ,,, ~ 

~ ,, .,, ~.,,,, .1:/~~1'~ \ J / ,,.,,.,, ~? \ "'t "1"' -:'., . t{;'!,i ('\!,.."',, ." jv .... ,, \ Ul ~ ~' ( ~ -' (J'-:£'; j )J ,.- .. ,, ..- I - ' ' ,,,, ,,, 
..,,, "". ,,, ~,~J.i \'\ --;. ':\ ,'!', .... 

• - . .. _)I ,, lU ~~ LJ u ~ 
LJ~ :,, .... 

Bahwa ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang 
aku ucapkan (bila ziarah kubur)?" Nabi Saw. menjawab, 
"Ucapkanlah, 'Semoga keselamatan terlim]Xlh keJXJda ahli ku
bur dari kalangan kaum mukmin dan kaum muslim. Semoga 
Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kalian dan 
kami serta orang-orang yang terkemudian (dari kalian). Se
sungguhnya kami, insya Allah, benar-benar akan menyusul 
kalian." 
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Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih68> di dalam )ptab 
Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah melalui 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. ke
lcar menuju ke kuburan, lalu mengucapkan doa berikut: 

0 .... :h \ / " -:;i ,..,, ,, J ,,, ,,, / ~,.. J..._f ~ ..... 
"':"~ -..f.,, J.,, \,,,I-:. ·\I•.\_,,, :.l • "~ \' ,.i ,I.)" ",,, iU~ \ -u~x .u.l "'~".tu,,,_,''-" .. ~....,.. ?.7'__,,, .. 1 ..;--.,,,,, ' :,, ,- ,,,..,,,,,, 

Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, wahai penghu
ni kuburan dari kaum mukmin; dan insya Allah kami akan 
menyusul kalian. 59> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui lbnu 
Abbas r.a. yang menceritakan: 

/ ,., ... .,,., ,:: ,,,, J' -: ' 0 

!..__,~ \""' i ~, 8.J I ,_,,t ~ '.'1--~ .W 11 ,: ~ \ d "-',.. --:,;, 
,~~ ,.. .. _,,, ~ r-:.J ... -~ t.r-r-... Y"".J v' 
~~t;\.,J. ? ... , ~Ji'J "iit;!~~-'~LJw~-~r ~ ) . ..~r ,..~ . ~ v-... " ,,, ...... ,, / .Y""' " JI. 

. ;;, ~~ ~ _, S.~:./~\ '16J .,, .,, I 

Rasulullah Saw. melewati kuburan Madinah, lalu beliau 
menghadapkan wajahnya ke arah kuburan mereka, lal~ ber
doa, "Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, wahai 

68) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adziar mengatakan, Al-}fafjzh mengata
kan bahwa pengertian ini menunjukkan bahwa hacful ini mempunyai banyak 
jalur hingga aampai ke Abu Hurairah r.a., padahal tid~ demikian, melain- · 
kan hanya olehjalur Al-Ala, dari ayahnya (Abdur Rahman ibnu Ya'qub), dari 
Abu Hurairah r.a. Semua berporoe kepada Al-Ala ibnu AbdUT llahman. Me
mang hacful ini mempunyai jalur lain pada lbnu Sinni melahii riwayat Af. 
A'raj, dari Abu Hurairah r.a. 

19) Hadie ini aahiA, lbnu Allan di dalam Syarhul Adziar mengatakan, Al-Hafizh 
-udah mengetengahkan hadia ini mengatakan bahwa hadi1 ini diketengah
kan pula oleh Imam Muslim eebagai auatu bagiao dari hadie yang paajang. 
Al-Haf'izh me.-gatakan, sungguh mengherankan aikap Syekh -yakni Imam 
Nawa,n- mengapa ia lupa meniebatkan hadis ini kepada Imam Muslim. Al
llafizh meugatakan, •Aku mendup penyebabnya ialah ia tidak mengete
agahkannya dalam Bab·•Janaiz" aeperti pada Sunan Imam Abu Daud, me
lainkan mengetengahkannya di dalam "Thaharah·, tetapi Imam Nase\ JIUlr 

nptengahkannya pula di dalam 'Thahanb•. 
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ahli kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian, kali
an adalah pendahulu kami, dan kami akan menyusul kalian." 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Buraidah r.a. yang menceritakan: 

/ ~,,, ,,,, 
,::::r·ZJ ?_,.,,,,,,.,(, ,,,,Jr....-;,~ ... ,,,, ...... ~~11~;;; ~,1-:-~ 

J \.j;iJ, I \ 16!>.>,- ~ ~ 1 ~ > "' cS"r 1.9:-'-' W 
V,--.... ,,, T•_; .., r "' "' " }'~~ J ';, ,,. 17) J, ,, ,,,- ,.,\ ,., 9 ,,,_,,, 

~ ~ '.otf I C,o J\S'11 t ';..\ #~~I ~~l!~ u~u\ 
l ........___;..,.--:r;,~ CJ,; / .~ ,,· ~ ,, \' , J '~ / ~ 

. ~6ff ~~ 8~,~~ ,S_;'c ";--9u1S, {:1)1 ·;G3~ \J lj 
Nabi Saw. mengajarkan kepada mereka apabila mereka kelu
ar menuju kuburan, hendaknya mereka mengatakan, "Semoga 
keselamatan terlimpah kepada kalian, wahai kaum mukmin 
penghuni kuburan ini. Sesungguhnya kami, insya Allah, be
nar-benar akan menyusul kalian. Aku memohon keselamatan 
kepada Allah buat kami dan kalian." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Nasai clan Ibnu Majah 
hal yang sama. Hanya, sesudah kalimat Lalaahiquun ditambah
kan hal berikut: 

,,,,,,,, ~( ! i_,,,, t1 ,,,-:- ("\ ?!. ",,,, 
• ~jf'Ji,--jJ-:,~i.;_J~ 

Kalian adalah pendahulu kami, dan kami akan mengikuti ka
lian. 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan: 

J ) ,,, ,,, ,.,,,,, ., ,,,,,, ~ / a\ ,: ,,,.,_,,, ,,, ,,,, 

~ ~\ :J\ q~ ~-P,\J\"'~;~~~~16\ 
;J~} <•-!. .j•J,:"'\l,\"' t/.( ,~o'..?'( :l•_,.;J r'"!ii"\; 

I LLJ~:X ~- , ~ l v!. w ~ l V' .. ~Y \"'J J __ 

~ -~~\~ ;1_; l~_r.\dJ~ 
Nabi Saw. mendatangi Baqi', lclu beliau berdoa, "Semoga ke
selamatan terlimpah kepada kal'ian, wahai penghuni kuburan 
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ini dari kaum mukmin. Kalian adalah orang-orang yang men
dahului kami, dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian. 
Ya AUah, janganlah Engkau menghalangi kami akan pahala 
mereka, dan janganlah Engkau menyesatkan kami sesudah 
mereka . ..60) 

Orang yang ziarah kubur disunatkan memperbanyak membaca 
Al-Qur'an dan zikir serta berdoa untuk ahli kubur yang dimaksud 
dan semua kaum muslim yang telah matL Disunatkan memperba
nyak ziarah serta berhenti di dekat kuburan ahli kebaikan dan 
keutamaan. 

Orang yang dilarang berziarah dan yang dilarang sya~lat 
mengenalnya 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

,: .... I 
~,; 

Nabi Saw. berjumpa dengan seorang wanita yang sedang me
nangis di dekat suatu kuburan, maka beliau bersabda, "Ber
takwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah!" 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Na
sai, dan Sunan lbnu Majah dengan sanad hasan melalui Basyir 
ibnu Ma'bad yang dikenal dengan julukan Ibnul Khashashiyyah 
yang menceritakan: 

60) Hadis ini berpredikat hasarL lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengata
kan, bahwa Al-Hafizh sesudah mengetengahkan hadis ini mengatakan bahwa 
hadis ini berpredikat hasan, diketengahkan oleh Imam Ahmad dan Imam lb
nu Majah, yakni melalui jalur lain dm hadis ini. Menisbatkan hadis ini ke
pada lbnu Majah lebih utama, tetapi lbnu Majah di akhir hadis menyebut
kan, "'Kami memohon keselamatan kepada Allah buat kami dan kalian. n Al
Hafizh mengatakan, dengan adanya riwayat lbnu Majah ini tampak jelas 
bahwa penulia (Imam Nawawi) hanya menisbatkannya kepada lbnu Sinni. 
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Ketika kami berjalan mengikuti Nabi Saw., lalu beliau meli
hat ada seorang lelaki sedang berjalan di tengah-tengah ku
buran dengan memakai sepasang terompahnya, maka Nabi 
Saw. bersabda, "Hai pemakai sepasang terompah, lepaskanlah 
terompahmu!" hingga akhir hadis. 61

> 

As-Sibtiyyah, terompah (sandal) yang tida.k berbulu. Ulama sepa
kat wajib melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, dalil-da
lilnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah sudah terkenal. 

61) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Imam Abu Dauo. 
menambahkan, "Maka lelaki itu memandang. Dan ketika ia mengenal Nabi 
Saw., ia melepaskan kedua terompahnya dan melemparkannya." Penulis di 
dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, pendapat terkenal di kalangan mazhab 
kami mengatakan bahwa tidak makruh berjalan di tengah kuburan dengan 
memakai kedua terompah dan lainnya. Di antara ulama yang menyatakan 
hal ini ialah Al-Khaththabi dan Al-Abdari serta lain-lainnya. Pendapat ini di
nukil oleh Al-Abdari, dari banyak ulama. Imam Ahmad mengatakan bahwa 
hal itu makruh. Penulis mengatakan pula, "Teman-teman kami berpegang 
dengan hadis Anas r.a. yang berpredikat marfu', yaitu: 'Sesungguhnya 11& 

orang hamba apabila telah diletakkan di dalam kubumya, lalu teman-teman
nya pergi meninggalkannya, maka ia dapat mendengar suara terompah me
reka'." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu 
Daud, dan Imam Nasai. Mereka menjawab hadis lbnul Khashashiyyah de
ngan dua alasan, salah satu di antaranya yang juga dikatakan oleh Al
Khaththabi ialah, Nabi Saw. memakruhkannya (memakai kedua terompah di 
atas kuburan) karena suatu maksud. Hal ini mengingat terompah (sandal) 
merupakan pakaian orang yang mewah dan senang, maka beliau melarang
nya karena mengandung sikap sombong. Alasan kedua ialah barangkali pada 
terompahnya terdapat najis. Dengan demikian, pengertian kedua hadis dapat 
digabungkan. 
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Menangls dan merasa takut ketlka melewatl kuburan 
orang-orang yang zallm 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui lbnu 
Umar r.a. yang menceritakan: 

// ,., ,,, / / ~ .; ,,,, c,\ ~ ,,, \ J /."' 0 · ,.,,,, - -l, ~~ ...:1l lg ,--J,.' ~WI I"" -.ui \'f" " -:' I 
~ ,,,. ,,, ~J, .. cs-,-.,, (.)~) c.J 
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Rasulullah Saw. bersabda kepada para sahabatnya, yakni ke
tika mereka sampai di A/,-Hijr, bekas tempat tinggal kaum 
Tsamud, "'Janganlah kalian memasuki daerah orang-orang 
yang diazab itu melainkan sambil menangis. Jika kalian ti
dak dapat menangis, janganlah kalian memasuki daerah me
reka. Kalian tidak akan tertimpa apa yang telah menimpa 
mereka.62> 

62) Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam Kitabuz Zuhdi War 
Raqaa-iq no. 2980, Bab •Janganlah Kalian Memasuki Tempat Tinggal Orang· 
orang Zalim terhadap Diri Mereka Sendiri melainkan dalam Keadaan Mena· 
ngis". Lafaznya berdasarkan riwayat Imam Muslim, dan hadis ini diriwayat· 
kan pula oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Akan tetapi, Imam Nawawi 
temyata melalaikan riwayat Imam Muslim. 
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ZIKIR DALAM SALAT-SALAT TERTENTU 

Zikir dan doa yang sunat dlbaca pada slang dan malam 
harl Jumat 

Disunatkan memperbanyak membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, 
dan membaca salawat buat Rasulullah Saw. pada siang dan ma
lam hari Jumat. Pada siang harinya hendaknya membaca surat 
Al-Kahfi. Imam Syafii mengatakan di dalam kitab Al-Umm, disu
natkan membaca surat Al-Kahfi pada malam hari Jumat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan, bahwa Ra
sulullah Saw. menyebutkan tentang hari Jumat, maka beliau ber
sabda: 

)/\f ~.:;J 7) ~~\fi/~ /~ "!.. t (,~;(}~ ~~ 0 ~ .• r=, ~-',~ . /~ ,,,..,, 
.. _., ,J / J ...-,, ,..,.J~ ~ i _.....,, '., 
~ c.C., --(SI,; . ol!I o~\ ~~ .;. :. ~\dJ 4.l,\\ 

,, .. ' ...... }, ) J ... ,,,, ,- ... 

Di dalam hari Jumat terdapat suatu saat, tidak sekali-kali se
orang hamba muslim menjumpainya sedang ia dalam keada
an menunggu salatnya seraya meminta sesuatu kepada AUah 
Swt. melainkan A/,lah memberikan kepadanya apa yang ia 
minta. (Nabi Saw. bersabda demikian) seraya mengisyaratkan 
dengan tangannya menunjukkan makna sedikit. 

Ulama Salaf dan Khalaf berselisih pendapat mengenai saat yang 
dimaksud, terdiri dari berbagai macam pendapat yang cukup ba
nyak jumlahnya. Kami telah menghimpun semua pendapat itu di 
dalam kitab Syarhul Muhadzdzab dengan menyebutkan orang
orangnya. Tetapi kebanyakan sahabat berpendapat, waktu yang 
dimaksud jatuh sesudah asar. 

Qaaimun yU11halli, makna dimaksud ialah orang yang se
dang menunggu salat berikutnya, karena sesungguhnya ia masih 
dikategorikan sebagai orang yang masih berada dalam salat. 
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Hadis paling sahih mengenai masalah ini ialah apa yang ka
mi riwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu Musa 
Al-Asy'ari r.a. yang menceritak.an: 

,: ,....... \ .... ' . ,,,·1X~ .... ~ :-'f",!."',...J~ ~~LJ~tlll(J ,,,9 .... ~ -> ... (J:,_ o~,~---'...... ,., ~J .... ~~..... ,,.,... ,,,.,[J O .... ,(' ~ ,,.,.. . a "' I ,... · .. · I " I / ~ ~ I <_\.:.:;;i ~u ,.,r .... ~ 
Aku pemah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Sa'atul 
ijabah itu terletak di antara duduknya imam sampai dengan 
salat (Jumat) selesai." 

Makna yang dimak.sud dengan duduk ialah duduk di atas mim
bar. 

Membaca surat Al-Kahfi dan salawat buat Rasulullah Saw. 
disebutkan oleh banyak hadis yang terkenal. Kami sengaja tidak. 
mengetengahkannya, mengingat pembahasa~nya panjang, juga 
sudah terkenal, tetapi sebagian telah diketengahkan di daiam 
babnya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui saha
bat Anas r.a. yang menceritak.an dari Nabi Saw.: 

' ,J ,, ., / ..... ,, ,.... ,...._ 
11,r; · ~"', : a~ I a 'A < 1 "• ~ ;1':1 ,, ,,.,.. ~ ~" , ~ J ~ _,, .... ~ .... ..../~(J-:-.... • r~~ ~ ~ 
/~< ,..:;,\~" :£% d1 ~ "lf .... Y:j.ati~5-(;:{ ~ ~\ ')/ sJj1 
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,,,,, "1 ..... ,;, ..... \ Z _ ,,,.,..~J .... ,, .... ,,_,.J. -!1 J~ I 
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Barang siapa pada hari Jumat sebelum u melakukan salat 
Subuh mengucapkan doa berikut: "Aku memohon ampun ke
pada Allah Yang tidak ada Tuhan selain Dia Yang Mahahi
dup kekal lagi terus-menerus mengatur makhluk-Nya, dan 
aku bertobat kepada-Nya, • sebanyak tiga kali, niscaya Allah 
memberikan ampunan kepadanya dari dosa-dosanya, sekali
pun banyaknya seperti buih di laut. 2> 

1) Di dalam n.uakhah (aalinan) yang lain diaebutkan aeaudah aalat Subuh. 
2) Sanad hadia ini berpl'9dikat dhaif. 
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Kami meriwayatkan pula di dalam kitab lbnu Sinni melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan: 

" ,:-,.. / / 1 / )\ 1 \ a "' ,, ,,, ,kJ. I L:._; \j\ ~ ~ A% iD ~Jj \ -0 ,, J ,, <~ '.H . u-: ,.., ,"":'J,... ,.., ~_) J 
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Apabila Rasulullah Saw. memasuki masjid pad.a hari Jumat, 
beliau berdiri di tengah kedua sis£ pintu mas;'id, kemudian 
berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling mengha
dap kepada-Mu, (jadikanlah aku) orang yang paling ber-ta
qat"rub kepada-Mu, dan (jadikanlah diriku) orang_ :yang paling 
meminta dan (paling) berharap kepada-Mu. 3) 

Kita disunatkan mengucapkannya seperti berikut: 

3) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan bahwa seperti yang 
dikatakan oleh Al-Hafizh, hadis ini diketengahkan oleh Abu Na'im di dalam 
Kitabudz Dzilr, tetapi di dalam sanadnya terdapat dua orang perawi yang ti
dak dikenal. Al-Haf'lzh mengatakan pula, bahwa hal ini pun telah disebutkan 
di dalam hadis Ummu Salamah, tetapi tanpa ikatan; kemudian diriwayatkan 
dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Saw. apabila keluar menuju tempat 
.alatnya mengucapkan doa berikut: 

Ya AllaA, jadiluu,1ah dirilr.u orang yang paling ber-taqarrub lcepada-Mu, 
orang yang paling 1Mnglt.adap lcepada-Mu, orang yang paling berhallil, daB 
paling berharap upada-Mu, wahai Allah. 

Tetapi sanad hadia ini berpredikat dhaif pula. 



440 Khasiat zikir dan doa 

Jadikanlah aku termasuk orang yang paling menghadap ke
pada-Mu, Gadikanlah aku) termasuk orang yang paling ber
taqarrub (kepada-Mu) dan (jadikanlah aku) termasuk orang 
yang paling utama. 

Yang kami maksudkan ialah dengan menambahkan huruf min. 
Bacaan yang disunatkan dalam salat Jumat dan salat Subuh 

hari Jumat, hal tersebut telah kami ketengahkan penjelasannya 
di dalam Bab "Zikir-zikir Salat". 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Siti 
Aisyah' r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

S/ 'J~i ,t:111~~ ,3:;~3~~fjy 
) ,,, ~ .,, ... ,,,., ,,., ~,,,,,,, ,, 
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Barang siapa sesudah salat Jumat membaca Qui huwallaahu 
ahad, Qui a'uudzu birabbil falaq, dan Qui a'uudzu birabbin 
naasi sebanyak tujuh kali, niscaya Allah Swt. akan melin
dunginya · berkat bacaan itu dari keburukan hingga (salat) Ju
mat berikutnya. 4> 

Memperbanyak zlklr sesudah salat Jumat 

Disunatkan memperbanyak zikir kepada Allah Swt. sesudah salat 
Jumat. Sehubungan dengan hal ini Allah Swt. telah berfirman: 

4) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adz~ar mengatakan bahwa Al-Hafizh me
ngatakan hadia ini berpredikat dhaif. Di111Qurkan hendaknya hal ini dikait
kan dengan zikir lain yang di-ma't&ur dari hadis sahih. Al-Hafizh mengata
kan, hadia ini mempunyai syahid dari kitab Mursal Mak-hul yang dikete
ngahkan oleh Sa'id ibnu Manshur dalam kitab Sunan, melalui Farj ibnu Fu
dhalah, dari Mak-hul. Pada pennulaimnya ditambahkan Fatihatul Kitab, ae
dangkan pada akhimya diaebutkan, "Niscaya Allah menghapua untuknya do
aa di antara dua .Jumat dan dia terpelihara (dari doea) ... Al-Hafizh mengata
kan, Farj orangnya dhaif pula. 
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Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi; dan carilah karunia AUah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al..Jumu'ah: 10) 

Zlklr yang dlsyarlatkan dalam dua hart raya 

Disunatkan menghidupkan malam dua hari raya dengan berzikir 
kepada Allah Swt., salat dan selain keduanya dari amal ketaatan, 
karena berlandl,IS kepada suatu hadis yang mengatakan: 

J~~~r, ;,,;,.,,,, ..... ~"~.; ,, J,,,J..... "i:J, ;.~ ,,1 ~, ,, ... 
.. •• "1 ~ ~ r),: ~ •J -~ ....:.,_,.., r.,:? ... ... " .......... .,,,, ,,, ... .... (.T 

Barang siapa yang menghidupkan malam hari dua hari raya, 
mq,ka hatinya tidak akan mati pada hari semua hati (manu
sia) mati. 

Menurut riwayat lain disebutkan seperti berikut: 
/ ,,,., -- ·" ' ,, /. ,,... ,., , ~,"; .. ,.,,, .... ~:.ii.,.?.~"~ (t'· S 'lJ) li'.'.,,~ I~,,,~ 7,,, 

~,~. ..J'. -- ,., ,,,., .... ,., / .. i u: 
. ~JJJ1 

Barang siapa yang mendirikan malam dua hari raya karena 
AUah seraya mengharapkan pahala, niscaya kalbunya tidak 
akan mati di hari semua kalbu mati. 

Oemikian menurut lafaz yang disebutkan di dalam riwayat Imam 
Syafii dan Ibnu Majah. Hadis ini dhaif, kami meriwayatkannya 
mel~lui Abu Umamah secara marfu' dan mauquf, tetapi keduanya 
dhaif Hadis dhaif boleh dipakai untuk keutamaan beramal5

\ se
perti penjelasan terdahulu di awal kitab ini. 

5) Tetapi dengan syar~ hendaknya ke-dhaif-annya tidak pemah dan. tennasuk 
ke dalam hukum asal yang diamalkan, serta tidak meyakini ketetapannya 
ketika mengamalkannya, melainkan bertujuan untuk bersikap hati-hati saja. 
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Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu untuk. mela
kuk.an amal ini demi menghidupkan malam dua hari raya. Menu
rut pendapat yang kuat, hal ini dilakukan pada sebagian besar 
malam hari. Sedangkan pendapat lain ada yang mengatakan se
saat pun sudah dinamakan menghidupkan malam hari raya. 

Disunatkan bertakbir pada malam dua hari raya. Pada Hari 
Raya Fitri disunatlmn takbir mulai dari tenggelam matahari 
hingga imam melakukan takbiratul ihram salat hari raya. Bertak
bir ini disunatkan pula setiap usai salat dan dalam keadaan lain
nya. Hal ini banyak dilakukan di tempat berkumpulnya orang ba
nyak. Takbir dapat dilakukan dalam keadaan berjalan, duduk, 
berbaring, dalam perjalantm, di dalam masjid, dan di atas tempat 
tidur. 

Pada Harl Raya Kurban, takbir dilakukan sesudah salat Su
huh hari• Arafah sampai salat Asar pada akhir hari-hari tasyrik. 
tetapi sesudah salat Asar tnasih boleh takbir, sesudah itu baru 
berbenti. Demikian pendapat paling sahib dan yang diamalkan. 
Tetapi mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang 
cukup dikenal di kalangan mazbab kami dan mazbab lainnya, ba
nya menurut pendapat yang sahib seperti yang telah kami sebut
kan. Sehubungan dengan masalab ini banyak badis yang telab 
kami riwayatkan di dalam kitab Su.nan Baihaqi. Kami menjelas
kan semua itu dari segi badisnya, penukilan mazbabnya di dalam 
syarah Muhadzdzab, dan telab kami sebutkan pula semua cabang 
yang berkaitan dengannya, sedangkan dalam kitab ini banya ka
mi singgung dengan singkat yang mengarah kepada tujuannya. 

Teman•teman kami mengatakan, lafaz takbir itu seperti ber
ikut: 

Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. 

Demikian sebanyak tiga kali berturut-turut, dan bal ini diulang
ulang menurut kebendak pelakunya. 

Imam Syafii dan muridnya mengatakan, jika seseorang ingin 
menambabkan, bendaknya ia mengucapkan seperti berikut: 
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Allah Mahabesar dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi 
AUah sebanyak-banyaknya, dan Mahasuci Al.lah di pagi dan 
petang hari. Tidak ada Tuhan selain Al.lah, dan kami tidak 
menyembah kecuali kepada-Nya dengan mengikhlaskan ke
taatan kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir benci. Tidak 
ada Tuhan selain Al.lah semata,' Dia telah menunaikan janji
Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan golongan-go
longan yang bersekutu sendirian. Tidak ada Tuhan selain 
Al.lah, Allah Mahabesar. 

Dengan tambahan lafaz ini dipandang lebih baik. 
Segolongan ulama dari kalangan teman kami mengatakan, 

tidak mengapa dalam bertakbir mengucapkan apa yang biasa 
diucapkan oleh orang banyak, yaitu: 

) ·\ ,' ~ i ' , ' J'!' t1 ' ' ffi:,\J~ w\'i)~t~Lfo\~, ,;,u,~1 .~ ~\ 
. ~1,J-=~-'2G1 ,,.,.JJ!-JI 

Al.lah Mahabesar, Al.lah Mahabesar, · AJ.lah Mahabesar, tidak 
ada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, 
dan hanya bagi Al.lah segala puji. 

Sunat melakukan takblr setlap kall selesal mendirlkan salat 
pada harl-harl takblr 

Bertakbfr disyariatkan sesudah melakukan tiap-tiap salat dalam 
hari-hari takbir, baik salat fardu maupun salat sunat atau salat 
jenazah. Sama baiknya salat fardu dalam waktunya atau qada 
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atau salat yang dinazarkan. Tetapi sebagian dari hal tersebut ma
sih diperselisihkan, kitab ini bukanlah tempat penjelasannya. Me
nurut pendapat yang sahib adalah seperti yang telah kami sebut
kan dan fatwakan. Berdasarkan hal inilah takbir itu diamalkan. 

Seandainya imam melakukan takbir yang berbeda dengan 
apa yang diyakini oleh makmum, umpamanya imam melakukan 
takbir di hari Arafah atau hari-hari tasyrik, sedangkan makmum 
tidak meyakini atau kebalikannya, maka apakah makmum meng
ikuti atau melakukan hal yang sesuai dengan keyakinannya? Da
lam masalah ini ada dua pendapat di kalangan teman kami. Me
nurut yang paling sahib, makmum mengamalkan hal yang sesuai 
dengan keyakinan dirinya, mengingat bermakmum dapat terpu
tus dengan melakukan salam dari salat. Lain halnya bila imam 
melakukan takbir dalam salat hari raya lebih dari apa yang diya
kini oleh makmum, maka makmum mengikutinya karena rneng
ikut kepadanya. 

Disunatkan melakukan beberapa takbir tambahan dalam sa
lat hari raya. Untuk itu, hendaknya ia melakukan takbir pada ra
kaat pertama sebanyak tujuh kali selain takbiratul ihram, se
dangkan dalam rakaat kedua sebanyak lima kali takbir selain 
takbir mengangkat tubuh dari sujud (kedua). 

Dalam rakaat pertama takbir dilakukan sesudah membaca 
doa iftitah dan sebelum melakukan bacaan ta'awwudz, sedangkan 
dalam rakaat kedua dilakukan sebelum membaca ta'aw11Judz. 

Disunatkan membaca doa berikut di antara dua takbir, yaitu: 

',:, ' ,, ' 
. .J_{~).., \" -'"' \~I ;.J1<v l~i:Z' "'I-:'~ J.~'11~~~ ... --~ ,,,,, J,.,.Uw. 

Mahasuci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada 
Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar. 

Demikian bacaan menurut kebanyakan teman kami, sedangkan 
sebagian dari mereka ada yang mengatakan: 
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Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, 
bagi-Nya segala kekuasaan (kerajaan), dan bagi-Nya segala 
puji, hanya di tangan (kekuasaan)-Nya-lah semua kebaikan, 
dan Dia Mahaku.asa atas segala sesuatu. 

Abu Nashr ibnush Shabbagh dan yang lainnya dari teman kami 
mengatakan, "Jika seseorang mengucapkan apa yang biasa di
ucapkan oleh kebanyakan orang, maka hal tersebut baik, yaitu: 

A _, ~~" \ J ~'?. '(' \ J ,.,._,_, J.-, ~ ~ '(".G/-, ,- ;' ,-
~\-' { ) .u) ,--:-~ _, \~ ~ J..s,\ ,- 4 w )..=:,\ Jl \ 

.. ,,,'--' .,,, LJ • J, . .. ,,,,,, ,, J -~;. 
Allah Mahabesar dengan sebesar-besarnya, dan segala puji 
bagi AJ.lah dengan sebanyak-banyaknya, serta Mahasuci AJ.lah 
di pagi dan petang hari. 

Semua itu bersifat alternatif, tiada larangan atas sesuatu pun da
ri hal tersebut. Seandainya seseorang meninggalkan semua zikir 
tersebut dan meninggalkan pula takbir yang tujuh dan yang lima 
kali, salatnya tetap sah dan tidak usah melakukan sujud sahwi 
lagi, hanya ia ketinggalan keutamaan. 

Menurut pendapat yang sahih, seandainya seseorang lupa 
melakukan takbir-takbir itu hingga ia langsung melakukan baca
an, ia tidak boleh kembali melakukan takbir-takbir itu. Menurut 
Imam Syafii yang pendapatnya dinilai dhaif, ia boleh kembali me
lakukan takbir-takbir itu. 

Dalam dua khotbah salat hari raya, pada pembukaan khot
bah pertama disunatkan takbir sebanyak sembilan kali, dan pada 
khotbah kedua tujuh kali. Penjelasan tentang bacaan yang disu
natkan padanya telah diterangkan di dalam Bab "Gambaran 
Zikir-zikir Salat, yaitu pada rakaat pertama sesudah surat Al-Fa
tihah dibaca surat Qaf, dan dalam rakaat kedua dibaca surat lq
tarabatis Saa'ah. Jika seseorang menghendaki, dalam rakaat per
tama boleh membaca surat Sabbihisma Rabbikal A·la, sedangkan 
dalam rakaat kedua surat Hal Ataaka Hadiitsul Ghaasyiyah. 

Zlklr sepuluh malam pertama bulan Dzul HljJah 

Allah Swt. telah berfirman: 



446 Khasiat zikir dan doa 

Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari 
yang telah ditentukan. (Al-Hajj: 28) 

Ibnu Abbas dan Imam Syafii serta jumhur ulama mengatakan, 
makna yang dimaksud dengan hari-hari yang telah ditentukan itu 
adalah hari-hari tasyrik. 

Disunatkan memperbanyak zikir dalam sepuluh hari tersebut 
lebih dari hari-hari yang lain, dan disunatkan melakukannya le
bih banyak lagi pada hari Arafah dibandingkan dengan hari-hari 
lainnya dalam sepuluh hari tersebut. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
Ibnu Abbas r.a. dari Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. pernah bersab
da: 

L_ ~Li4y--: (1ti , c,.'.\A ' I~~",. J -~ :;-f ~\ ~ J ~(it; 
.,,, ,, ;... (__J ~ .,,,,, ~~ r .. /. 
~ 'L~ ,,,. ,,,-: ql~ _, ~I , ~li.2"\f"" i --~ ,f ~ ~ I l", ,..._ ,,, ,,,, . ~ .. c?'-F:"'_) ... :... rJ o ~ . ~ ~ 

/ ,,,, / ,,,,,,,,,, / 

0,,,,:. ,., " "~ ._,ft;' ... . ~~ ~ f.. ,,._, I_J ,,. L;..-

"Tiada suatu amal pun dalam semua hari lebih utama dari
pada amal di hari ini." Mereka bertanya, "Juga tidak pula 
berjihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Tidak pula berji~ 
had kecuali searang lelaki yang berangkat jihad dengan me
ngorbankan diri dan harta bendanya, dan ia tidak kembali 
dengan sesuatu pun." 

Demikian menurut lafaz Imam Bukhari, hadis ini berpredikat sa
hih. Sedangkan di dalam lafai Imam. Turmudzi disebutkan seperti 
berikut: 

· , ,,, 1, .... ~ ~ , ~, ~ .... ~ .... ,,_ -i, ~ \,j ~~r ... , , ::-,, ,, (.,,, 
0 U ,"J ~ l.::L> .J.) ~ ~) 1 _9 .~ ft.Lo.!, ~ \..0 
,, / i.r.,,, ,; / • (.. i .. -· ... is:" .. .,,, " 

,,.· .~i~J:,</1 
Tiada suatu hari pun amal saleh di dalamnya lebih disukai 
oleh Allah Swt. selain dari hari-hari yang sepuluh · ini. 

Di dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan lafaz semisal, ha
nya di dalam riwayatnya disebutkan, "Dari hari-hari ini," mak.
sudnya hari-hari yang sepuluh dari bulan Dzu.l Hijjah. 
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Kami meriwayatk.an di dalam kitab Musnad Imam Abu Mu
hammad alias Abdullah ibnu Abdur Rahman Ad-Darimi dengan 
sanad Shahihain; di dalamnya disebutkan seperti berikut: 

,, 
\ "t ,.,_4, ~ :, :,,, ,~ J ;;ti-::~ ~1¥G, J ~ ,,,,fi~ u-::-:, ,,, . / '5 ,,,~~ (J/ .. ,,,, u,-o-£' ,,, , / J ,,, ,,_ 

~\;_foj_J ... ~ J~\fj 
;,, 

Tiada suatu amal pun dalam semua hari lebih utama datipa
da amal dalam hari kesepuluh bulan Dzul Hijjah. Lalu ada 
yang bertanya, "Tidak pula berjihad?", hingga akhir hadis. 

Di dalam. riwayat lain disebutkan, "Tanggal sepuluh Harl Raya 
Kurban." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang mencerita
k.an bahwa Nabi Saw. pemah bersabda: 

'. ,, ,,,_ ) .,, / J ,1_ ,, 
.~....o ~ ;,i( U\ ~ t: )J{._-' 'ti'"' ,,.,, ~~~ ~~:J\ J'_.,\ {._ c..r,,,'-> .. ;,. !.J J .. -.., ~r~ ,,, J .. -

-!1,,, -!,~,1(,tf ~: 'sl" {_~f J/,-,,,,JM ~~,1\ ~~ ;,,~? 
d...J__j L~ 4J ,OJ ~_J'"J) Q~_-9 U)\ )(,.~ l Y tP.i..rt-

• ,,,, _, .J,, ~ c:- ,., -:. H:: ... :r ~ -:-t. ,, " ~ ,, ,,,, 'i 
J .. , fl (l'.JJ u---cs--_:rJ .J ' ~l ., 

Sebaik-baik dca ialah doa di hari Arafah, dan sebaik-baik 
doa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku ialah, "Tidak 
ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi
Nya semua kerajaan, clan bagi-Nya segala puji, dan Dia Ma
hakuasa atas segala $esuatu." 

Imam Turmuclzi menilai sanad hadis ini dhaif.6> 

Kami meriwayatkan di dalam kita'b Muwaththa' Imam Malik 
dengan sanad yang mursal, tetapi ada kekurangan dalam liuaz
nya, yaitu: 

6) Hadi11 ini berpredikat htJsall, diperkuat oleh hadis 1188Udahnya. 
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Sebaik-baik doa ialah (doa) di hari Arafah, dan sebaik-baik 
doa yang diucapkan olehku dan oleh para nabi sebelumku 
ialah, "Tidak ad.a Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu 
bagi-Nya." 

Telah sampai kepadaku, dari Salim ibnu Abdullah ibnu Umar r.a. 
bahwa di hari Arafah ia pernah melihat seseorang sedang memin
ta-minta kepada semua orang, maka ia bertanya kepadanya, "Hai 
orang yang lemah, di hari seperti ini seseorang meminta kepada 
selain Allah?7l 

Imam Bukhari mengatakan di dalam kitab Shahih-nya pah
wa dahulu Khalifah Umar r.a. bertakbir di dalam kemahnya di 
Mina. Ahli masjid mendengar takbirnya, maka mereka ikut ber
takbir, dan orang-orang yang berada di pasar pun ikut bertakbir 
hingga Mina bergetar karena takbir semua orang.8> 

Imam Bukhari mengatakan, Umar dan Abu Hurairah9l ke pa
sar di hari-hari tasyrik, lalu keduanya bertakbir, maka orang
orang pun bertakbir pula mengikuti takbir keduanya. 

7) Al-Hafizh mengatakan di dalam kitab Takhrijul Adzkar bahwa atsar ini dike
tengahkan oleh Abu Na'im secara ringkas di dalam kitab Al-Hilyah ketika 
mengetengahkan riwayat hidup Salim. 

8) Atsar diriwayatkan o}eh Imam Bukhari secara ta'liq dalam pembahasan dua 
hari raya, Bab "Takbir di Hari-hari Mina". Al-Hafizh di dalam kirab Al-Fat-h 
mengatakan bahwa atsar ini di-washal-kan oleh Sa'id ibnu Manshur melalui 
riwayat Ubaid ibnu Umair, dan di-washal,kan pula oleh Abu Ubaid, dari segi 
lain dengan lafaz ta'liq dan dari jalur Imam Baihaqi. 

9) Atsar diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq dalam pembahasan dua 
hari raya, Bab "Keutamaan Beramal di Hari-hari Tasyrik". lbnu Allan di da
lam Syarhul Atultar mengatakan bahwa Al-Hafizh mengatakan, "Aku l:elum 
pernah menjumpai atsar Abu Hurairah secara maushul." Imam Baihaqi me
nyebutkannya di dalam kitab Al-Kabir, dan Al-BQllhaWi di dalam Syq.rhus 
Sunnah, keduanya tidak menambahkan selain meniabatkan atsar ini kepada 
Ima.m Bukhari secara ta'liq. lbnu Allan mengatakan pula, ·Adapun atsar lb
nu Umar, makoanya diriwayatkan oleh lbnul Mundzjr di dalam Kitc,.bul lkh· 
tilaf, dan oleh Al-Fakihi di dalam Kitabu MaklaJi..• 
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Zlklr ketika terJadl gerhana 

Disunatkan memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Swt. 
ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Disunatkan 
pula melakukan salat gerhana menurut kesepakatan kaum mus
lim. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda: 

,,, ,,., ;. ' ,,,., ' ,, ~ ,. 
--...:., ""'f 0 ~ -:.S \f JJ \ uG\ .-:JI 0~\ /"'~tlj;:: ,:;.ti ~1 

.,, ~ ... ' .. .,,, .,, .. (J, ,,, .. ~ / 

,"!~L''~~~\I; ;~ Jll'_; "J.·", ... \j~ ~ei(?l.'2j ~ ».__,,)-3 <.:> ~ ... ("-:! I_) .,, .,,,,, .. .,, ~ 

.,, . ~~ ~-:,j 

Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda keku
asaan AUah, keduanya tidak mengalami gerhana karena. ke
matian seseorang, tidak pula karena kehidupan seseorang. 
Apabila kalian melihat hal 'tersebut, maka berdoalah kalian 
kepada Allah Swt. dan bertakbirlah serta bersedekahlah. 

Di dalam sebagian riwayat dan di dalam kitab Shahih Bukhari 
dan Shahih Muslim disebutkan: 

Apabila kalian melihat hal tersebut (gerhana), maka berzikir
loh kalian kepada Allah Swt. 

Demikian pula kami telah meriwayatkannya dari hadis Ibnu 
Abbas r.a. 

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan pula hadis 
Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. 
pemah bersabda: 

,, ( ,,,-J y / -,a ", .., \ A ,,,. ,, a , ., ,, 
o ~~-,7,(dj~.>,,. o S ~\I-' ~·\g l~;? ((~.:;. ~·"\"\j~ 
"':) - ~ ...... ~... ... ~)~~ ,,, ~ .. ~ ') ,, ~, ~ , ' " 
Apabila kalian melihat sesuatu dari hal tersebut, maka berge
gaslah kalian untuk berzikir kepada-Nya dan berdoa kepada
Nya serta memohon ampunan-Nya. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim 
melalui riwayat Al-Mughirah ibnu Syu'bah yang menceritak.an: 

II ~ ,: .... ,;~ I I J ,, I ( ('i ,, .J.J ,, .... \ ,; ,-: \ ;' 
. ~Jo..U ~.)l! ~'..) ~)~ 

Apabila kalian melihat (gerhana), maka 'berdoalah kalian ke
pada Allah, dan salatlah. 

Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis ini melalui riwayat Abu 
Bak.rah. 

Di dalam kitab Shahih Muslim melalui riwayat Abdur Rah
man ibnu Samurah disebutkan: 

.... ,,.; ,:; ,,,., ' .... ,.,,_ 

; -'~j ~:~JIL -,~ /S' ~j~ ~IJ~~l}.;.~1.~d"if1 ,,, ,,,,,,, ,~ ,,, " ~ ... 
~ '{,,.. t :f ... ~ ~!J ~ l G $ ;V'. I' a<&-:;; f I ~ ~~\j ..... ~... .:-' (..;~ ......... ci~ _../~ C:J ~ 
• "'::'..-,:,.J i.-C(,:.",:::-,,,.,,., .J ~ \"".'I6.,,,., J -1 ... ,.., "-' l[,.. j,.. :.-6, 
~_)~[;,~~ '-r'~<.9-- l_j>' .,_j~_J 

-~~~j ...... 
Aku datang kepada Nabi Saw. ketika terjadi gerhana mat(lha
ri. Ketika itu llabi Saw. sedang berdiri salat seraya mengang
kat kedua tangannya. Beliau membaca tasbih, tahmid, dan 
tahlil. Beliau terus bertakbir dan berdoa hingga gerhana te
rang kembali. Ketika gerhana terang kembali, beliau memba
ca dua surat dan salat dua rakaat. 

Husira, terang dan cuaca cerah kembali sehabis gerhana. 

Memperpanjang bacaan, rukuk dan sujud dalam salat ger
hana 
Disunatkan memperpanjang bacaan dalam salat gerhana. Untuk 
itu, dianjurkan membaca surat Al-Baqarah dalam qiyam pertama, 
dalam qiyam kedua membaca sekitar dua ratus ayat, dalam qi
yam ketiga membaca sekitar seratus lima puluh ayat, dan dalam 
qiyam keempat membaca sekitar seratus ayat. 

Tasbih yang dibaca dalam rukuk pertama sama lamanya de
ngan membaca seratua ayat, dalam rukuk kedua sama lamanya 
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dengan membaca tujuh puluh ayat, dalam rukuk ketiga sama la
manya dengan membaca tujuh puluh ayat, dan dalam rukuk ke
empat sama lamanya dengan membaca lima puluh ayat. 

Hendaknya seseorang memperpanjang sujud seperti yang di
lakukan dalam rukuk. Sujud pertama lamanya sama dengan ru
kuk pertama, dan sujud kedua sama lamanya dengan rukuk ke
dua. Demikian menurut pendapat yang sahih. Seh ubungan de
ngan masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ula
ma, tetapi Anda jangan meragukan apa yang telah kami sebut
kan, yaitu sunat memperpanjang sujud. 

Menurut pendapat terkenal dalam kebanyakan kitab teman 
kami, sujud tidak diperpanjang. Tetapi sesungguhnya hal tersebut 
merupakan suatu kekeliruan atau pendapat yang lemah, karena 
hal yang benar ialah memperpanjangnya. Hal ini ditetapkaJl di 
dalam k.itab Shahihain, dari Rasulullah Saw. melalui jalur peri
wayatan yang banyak, kami menjelaskan dalil dan syawahidnya 
di dalam syarah kitab Muhadzdzab. Dalam kitab ini kami hanya 
menyinggung secara ringkas agar tidak bingung dengan perseli
sihan yang ada. Imam Syafii sendiri menashkan di dalam banyak 
tempat, bahwa memperpanjang sujud dan rukuk hukumnya su
nat. 

Teman kami menga4utap., duduk di antara kedua sujud tidak 
boleh diperpanjang, melainkan dilakukan seperti pada salat yang 
lain. Demik.ian menurut pendapat yang mereka katakan, tetapi 
masih perlu dipertimbangkan karena yang menganjurkan untuk 
diperpanjang ditetapkan melalui hadis sahih. Kami menerangkan 
hal itu di dalam syarah kitab Muhadzdzab. Menurut pendapat 
terpilih, sunat memperpanjangnya. !'tidal rukuk yang kedua tidak 
boleh diperpanjang, demikian pula tasyahhud dan duduknya. 

Seandainya semua perpanjangan tersebut ditinggalkan dan ia 
hanya meringkas salatnya pada surat Al-Fatihah, salatnya tetap 
sah. Disunatkan, mengucapkan zikir berikut pada tiap kali meng
angkat tubuh dari rukuk. 

Semoga A/Jah memperkenankan orang yang memuji-Nya, wa
hai Rabb kami, bagi-Mu-lah segala puji. 
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Zikir ini kami riwayatkan di dalam kitab sahih. 
Disunatkan mengeraskan bacaan dalam salat gerhana bulan, 

dan memelankan bacaan dalam salat gerhana matahari. Sesudah 
salat melakukan khotbah dua kali untuk menakuti mereka kepa
da Allah Swt. melalui kedua gerhana itu dan menganjurkan me
reka untuk taat kepada Allah Swt., bersedekah, dan memerdeka
kan budak. Hal ini diakui oleh hadis sahih terkenal. Hendaknya 
khatib menganjurkan untuk bersyukur atas nikmat Allah Swt. 
dan memperingatkan mereka agar jangan lalai dan terbujuk se
t.an. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan yang 
lainny~ melalui Asmar.a. yang menceritakan: 

a.J. ,,. ,, ,: / ,J' ,,. \ 
J,, ~{!\..~\.,~~,,, ~~IJ~., 1-'~"J..-"'"'\~ ,,. ,,, ,, ,,, :- r_.j-'..... ;.u v~.J ~ 

,., /,,I t 
. w;: • ,7, I 

Sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan untuk me
merdekakan budak dalam gerhana matahari. 
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Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang deras, sejuk, 
menyegarkan, airnya berlimpah, bermanfaat, kuat curahan
nya, menyeluruh, dan dalam waktu yang lama. Ya Allah, (tu
runkanlah) hujan di atas bukit-bukit, tempat tumbuhnya pe
pohonan, dan 'J)erut lembah. Ya Allah, 1rami memohon gmpun 
kepada-Mu, sesungguh.nya Engkau Maha Pengamptin, kirim
kanlah kepada kami hujan yang deras. Ya Allah, siramilah 
kami dengan hujan dan janganlah Engkau jadikan kami ter
masuk orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, tumbuhkan
lah untuk kami tanaman, suburkanlah air susu buat ternak 
kami, siramilah kami dengan sebagian dari berkah Zan.git, 
dan tumbuh.Jumlah buat kami sebagian dari berkah bumi. Ya 
Allah, hilangkanlah dari kami kepayahan, kelaparan, dan ku
rang sandang; bebaskanlah kami dari malapetaka yang tiada 
seorang pun dapat membebaskannya selain Engkau. 

Bila di antara mereka yang m~lakukan salat iatisqa · t.erdapat se
orang lelaki yang dikenal kesalehamiya, .mereka disunatkan me
minta istiaqa melaluinya, dan mereka mengatakan: 

• \E Ii '-~. ·f '"'\.., ~ ,:.j ~..,. .. ,, "::., \ 1'!'\ ~ .., 1· ,,..,,,,. .,,,,,,.,,,,,,,.,,,. ,,,,,.r;'ifr 
• UJU<.::.J~ '-=-1..J t!'4 *'-~J "----etc ere! U .,_ ,,,..;, .. ,,,. u,; ,,,. 

Ya Allah, sesungguh.nya kami memohon hujan dan meminta 
syafaat kepada-Mu melalui hamba-Mu si Fulan. 

Kami meriwayatkan di dalam k:itab Shahih Bukhari bahwa Khali- · 
£ah Umar r.a. dahulu apabila mengalami musim paceklik, ia ber
istisqa dengan Al-Abbas ibnu Abdul Muththalib. Beliau meng-
11capkan: 

,: . ,,,,,,, ' ,,,,._ .... / ,,, ,. ,,, .,,,, ., ~ .... ,-,. ,. f-7 ~( ~~ {1) ~ \:'!,_, ~ (!_\j \ ~ \ ~~ \!s:,u, .~ ~n, ~"".. ~-· . .. "~ ~ r-e-u .- ~; 
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"Ya Allah, sesungguhnya kami ber-tawassul kepada-Mu dahu
lu melalui Nabi kami, lalu Engkau menurunkan hujan kepa
da kami, dan sesungguhnya sekarang kami ber-tawassul ke
pada-Mu melalui paman Nabi kami, maka hujanilah kami." 
Maka turunlah hujan kepada mereka. 

Disebut atsar yang menerangkan tentang beristisqa melalui orang 
"Y®g saleh10>, bersumber dari Mu'awiyah dan lain-lainnya. 

Disunatkan melakukan bacaan dalam salat istisqa dengan ba
caan yang biasa dibaca dalam salat hari raya, hal ini ~lah bmi 
terangkan sebelumnya. 

Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak tujuh kali, dalam 
rakaat kedua sebanyak lima kali takbir, seperti salat hari raya. 
Semua cabang dan masalah yang telah kami sebut di dalam tak
bir-~bir salat hari raya -yaitu tujuh takbir dan lima takbir
berlaku pula dalam salat istisqa. Kemudian imam melakuka.n dua 
khotbah yang isinya memperbanyak istigfar dan doa. 

Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dengan sanad 
yang sahih, tetapi dengan syarat Imam Muslim melalui Jabir ib
nu Abdullah r.a. yang menceritakan: 

' . ,: ,,, J' -:- ~ -::ft ,,,,., 
((;;,:.\~ti\ :d~ ,·~(,~~.t.:}~<Ul~~'~·'' .,,. ~~r: ., & :, ~ ., 

., ., ......-: (. ~ "'\ ~-"',, 1 ~ u ~ ". J .... Er ., \:, 7 ;,-! \:,: e. ~~ ,_)~~ ., .,.v! ... ~ ..... ~ 
;,,, "j# .J \ ~ ' ti :.,,., ,, ,,,, . ~'! \ - \ 

. p.l./4\~~ .. .. ~~" "~' ,- \ ~- . ,,, .,, 
,,;,, 

10) lbnu Allan di dalam Syarhul Adziar mengatakan, di dalam Talehrijul Aha.di
tsir Rafi'i oleh Al-Hafizh terdapat sebuah hadis d&fi Mu'awiyah, bahwa Mu
'awiyah pernah beristisqa melalui Yazid ibnul Asw~. Hadis di atas dikete
ngahkan pula oleh Abu Zar'ah Ad-Dimuyqi di. dalam kitab Tarikh. dengan 
sanad yang sah.ih. Diriwayatkan pula oloh Abul Quim Al-Lalkaa-i di dalam 
kitab As-Sunnah dalam pembahasan keramat para wali. 
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Nabi Saw. mengalami musim paceklik. lalu beliau berdoa, 
"Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang deras, menye
jukkan lagi menyegarkan, bermanfaat dan tidak berbahaya, 
dengan segera tanpa ditangguhkan." Maka turunlah hujan ke
pada mereka dari langit dengan deras. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sa
nad yang sahib m melalui Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya yang menceritakan: 

,,. ::~ ,\1,;'J J,,,,,. '(\\~ ,::,,,:: "'\\(\~' ~/'1'•\ r ,~\\'i,, / ,:-\~ 
: l,::,"crt\41' .l ,A 4JJ ~ LJA..1.1~~\=:::, ,,, ",J ,, .. ,,,. ....,,. . . - \,, 

,,,,,. ~"-':.·"\ / 'f \""~ \".'~,, ij;~ * '-'\ ~~jj\ ._J~ L . ~_?!J ~~--(-_9 ._,,&-" 
;' • L~~;;t i '11 $ .. . ,,, 

Rasulullah Saw. apabila melakukan istisqa mengucapkan doa 
berikut, "Ya Allah, siramilah hamba-Mu dan hewan temak
Mu. Tebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu 
yang mati." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sa
nad yang sahih 12>. Di akhir hadis ini · Imam Abu Daud mengata
kan bahwa sanad hadis ini jayyid, dari Siti Aisyah r.a. yang men
ceritakan: 

11) Hadis Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bersanadkan haian, te-
tapi sebagian dari mereka menilainya aahih. · · 

12) ~kan hadia ini berpndikat haaan. 
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beliau berdoa, "&gala puji bagi Allah,. Rabb aemata alam,· 
YtJ116 Maha Pemurah lagi Maha ffnyayang; YtJ116 meng,.uu,ai 
h.ari pembalasan, tiada Tuhan selain Allah, Dia berbuat apa 
yang dikeMn.daki-Nya. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tiada 
Tuhan selain Engkau Y tJ116 Mahakaya, sedangkan kami ada
lah orang-orang yang fakir. Tunmkanlah hujan kepada kami. _ 
dan jadikanlah hujan yang Engkau turunkan kq,ada kami se--
bagai kekuatan dan bekal bagi kami h.ingga maanya. • Kmiu
dian. beliau menga716kat kedua tangannya, dan beliau ma.sih 
taap dalam keadaan menga716kat tangan hingga tampak war
"° putih kedua ketiak beliau. Setelah itu beliau membela
lumgi orang-orang clan membalikkan atau memindahkan kain 
selendangn:ya, sedangkan beliau masih tdap dalam keadaan 
menga,,gkat kedua tangannya. Kemudian beliau menghadap
kan mukanya ke arah orang-orang, lalu tunm (dari mimbar) 
dan mengerjakan salat (istisqa) dua rakaat. Maka Allah Swt. 
mendatangkan awan U!bal, lalu U!rdengar suara petir disertai 
dengan kilat, clan turunlah hujan dengan seizin Allah Swt. 
Belum lagi beliau sampai ke masjidnya, baltjir telah mengalir 
deras. Ketika beliau melihat mereka U!rgesa-gesa me.nuju al-

. kinni13>, maka U!rtawalah beliau hingga tampak gigi serinya, 
lalu beliau bersabda, •Aku bersaksi bahwa Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu, clan aku adalah hamba Allah clan Rasul
Nya. • 

Ibbanaay syai'i, datang waktunya. 
Quhuthal mathari, hujan datang terlambat, atau pace)dik. 
Al-jadbu, lawan kata al-khashbu yang artinya "subur'". 
Taumma amtharQt, dengan memakai alif pada permulaan-

nya; lafaz ini mempunyai dua dialek. yakni boleh dibaca matharat 
atau amtharat, Ada yang berpendapat amtharat khusus hanya di
gunakan untuk hujan yang mengandung azab; pendapat ini tidak 
usah dihiraukan. 

Badat nawajiihuhu, hingga tampak gigi seri beliau. 
Di dalam hadis ini terkandung penjelasan bahwa khotbah di-

13) lbnu Allan di dalam Syarhul. Ad,zkar mengatakan, Al-Kbuii de111an huruf kaf 
dikasrahkan, dan huruf n.un. ditasydidkan; makna yan1 dimakaud ialah da• 
. rah yang beriklim panas dan dingin. 
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lakukan sebelum salat. Hal yang sama dijelaskan pula di dalam 
kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim,. tetapi hal ini men~
dung pengertian dibolehkan. Menurut pendapat terkenal di dalam 
kitab fiqih, teman kami dan selain mereka mengatakan bahwa di
sunatkan mendahulukan salat atas khotbah karena berlandas ke
pada hadis lain yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. menda
hulukan salat atas khotbah. 

Dalam berdoa disunatkan menggabungkan antara suara ke
ras dan suara perlahan, serta mengangkat kedua tangan agak 
tinggi. Imam Syafii mei;igatakan, hendaknya termasuk ke dalam 
doa mereka kalimat berikut: 

~~jj_;,~~1~~-" ,~~~ ~~~~~1 
I/"(,..",?"\~ ,tu"\ t-::"-:"; ,,,,,.. ,.. ("'~ I:""" \(,.. 1:-'--::'"..,..,..\ 1. ,-,,,,-~,... _ '~ • '!~~ . L~~_j\.-=,~~ (~fr ~ 

. G '! ~:=:-:-- tr1. ... ,t:. J &;~,... ~--\i{; o .... ? .... ... JJ.... ., .. ... ..... ,,_J l IJ .... ~ 

Ya Allah, Engk,i1.4, telah memerintahkan kami untuk berdoa 
kepada-M1.4,, dan · Engkau telah menjanjikan kepada kami 
akan memperkenankannya, sedangkan· kami sekarang ·telah 

• berdoa kepada-Mu seperti yang telah Engkau perintahkan, 
maka kabulkanlah permintaan kami seperti yang telah Eng
kau janjikan. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ampu1J.Qn
Mu selama . kami berdosa, dan kabulkanlah oleh-Mu permo
honan hujan kami dan permohonan keluasan rezeki bagi 
kami. 

Hendaknya mengucapkan pula doa buat ltaum mukmin laki-laki 
·· dan perempuan, membaca salawat untuk Nabi Saw. dan memba
. ca satu atau dua ayat. Imam hendalmya mengucapkan: 

Aku memohon ampun kepada Allah buat aku dan kalian.: 

Imam dianjurkan mengucapkan doa untuk orang yang tertimpa 
malapetaka, yaitu: I · 
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Ya Allah, 'berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. 

Juga doa-doa lain yang telah kamisebutkan di dalam hadis-hadis 
sahib. 

Imam Syafii di dalam kitab Al-Umm mengatak.an bahwa 
imam melakukan dua khotbah dalam salat istisqa sebagaimana 
khotbah dalam salat hari raya, yaitu dengan bertak.bir k.epada 
Allah Swt. pada k.eduanya memuji-Nya, dan membaca salawat 
buat Nabi Saw. serta memperbanyak istigfar, sehingga istigfar 
merupak.an yang paling banyak ia baca. Hendak.nya imam mem
perbanyak bacaan tirman-Nya: 

& ..,~ .... ~ .• ,:,.,,,,.,,,,.,,,,,,_ )1),, ) ,,,.,,, .\~I,,., ~ ,, .... -;_1 ....-~ •\ l . ,,.., t~Dl? L,\ .,,,,, ~ . . .. \ 
}) :) / .. ~ "!;:': (/.. ' !.) ... • _) ~,., 

\\-,·~c~ 
Mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia 
adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hu-
jan kepada kalian dengan lebat. (Nuh: 10-11) · 

Kemudian hendak.nya imam meriwayatkan atsar Umar r.a. yang 
mengatak.an bahwa ia pemah beristisqa, doa · yang paling banyak 
dibacanya adalah istigfar. 

Imam Syafii mengatak.an, hendak.nya doa yang paling banyak 
diucapkan imam adalah istigfar. Doa dimulai dengan ist~gfar, di
ucapkannya pula di antara pembicaraan, lalu mengakhiri doa de
ngan istigfar. Dengan demikian, istigfar merupakan bacaan yang 
paling sering ia ucapkan hingga ia berhenti dari khotbah. Selain 
itu hendak.nya ia menganjurkan k.epada orang-orang agar berto
l}at, taat, dan mendek.atkan diri kepada Allah Swt. 

Doa ketlka terjadl angln kencang 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan: 
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Nabi Saw. apabila angin bertiup- sangat kencang selalu meng
ucapkan doa berikut: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan apa yang terkandung 
di dalamnya, serta kebaikan yang dikirimkan bersamanya. 
Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya, kejahatan 
yang terkandung di dalamnya, dan kejahatan yang dikirim
kan bersamanya. 

Aku pemah mendengar Rasulullah Saw. b,ersabda, "Angin itu 
merupakan bagian dari rahmat Allah Swt., adakalanya. da
tang membawa rahmat dan adakalanya membawa cizab. Apa
bila kalian meUhatnya, janganlah kalian. mencacinya, tetapi 
mintalah kebaikann:ya kepada Allah dan berlindunglah kepa-
da Allah dari kejahatann:ya." · 

Min rauhillaah., menurut para ulama artinya "bagian dari rah
mat Allah Swt. kepada hamba-ham~ya". 

Kami meriwayatkan di dalam· kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Nasai, dan Sunan lbnu Majah melalui Siti'Aisyah r.a. yang men
ceritakan: . 

.,,, ,& ,., ,,, ~ ,.,., J' ~ ,.,, ~ ...r.. 
~'~ ,~ ~.\j $~,si~~~;;~Jl'~ "~,,_ ,s, 
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E'':itf '\"-l"'~-'.\ .. (l.......__~ ~\.E:,:'\"' J.-;"'~ff ,;v:: -' ,....~~I 
,~ tc:)~ ~ ':/~~ rJ (.) ... J ~(/ ( ~ 

-~Ar:~.,;;.F~'"'~, :Jli ... f~~~u L~.,:: 7~~1~J1J1 ... • •• ~ .,,,,, ~ CJ'-" ,,, ~ ,,,,,,,,, ,,, .,, 

Nabi Saw. apabila melihat awan yang muncul di ufuk langit 
segera meninggalkan pekerjaannya, seka.lipun clalam salat, ke
mudian beliau berdoa, "'Ya Allah, sesungguhnya aku berlin
dung kepada-Mu dari lu!jahatan awan ini. • Jika hujan turun, 
beliauiberdoa, "'Ya Allah, semoga hujan yang menggembira
kan."11 > 

N'"Yi:,an, awan yang masih belum terhimpun aempurna (awan 
tipis). lli) 

Aah-•hayyib, hujan yang deras. Menurut suatu pendapat, ar
ti ash-shayyib ialah hujan yang turun bagaikan dicurahkan dari 
langit. Lafaz shayyiban dinashabkan oleh fi'il yang tidak. disebut
kan, bentuk lengkapnya ialah: "Aku memohon kepada-Mu hujan 
yang lebat," atau "Jadikanlah hujan ini hujan yang lel>at." 

Janganlah kalian mencaci angin. Jika kalian, melihat hal 
yang ti-flak kalian sukai (dari angin), maka ucapkanlah oleh 
kalian, "'Ya Allah, sesunggu.hnya kami memohon k,pada-Mu 
kebaika4:-4ngin i.ni, kebaika~ yang terkandung di d.alamnya, 

14) Badie sahib, dinilai Ahih oleh Al•Hafizh clan Jain-JainnyL 
lli) Ilmu Allan di clalaJn S.,-lud Aduar JDBDptakaa behwa penulia kitab Al

Jlirq,J,t memptakan, •Awan diaam•bu wyi brena ia :m.uncul dari utuk, 
atau tmjadi dari uap yang naik dari &mt clan danau Nrta dari ,-.. taianya. • 

. . ,' I 
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dan kebaikan yang diperintahkan kepada angin. Kami berlin
dung kepada-Mu dari kejahatan angin ini, kejahatan yang 
terkandung di dalamnya, dan kejahatan yang diperintahkan 
kepada angin. • 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan 
sahih. Ia mengatakan pula, dalam bab ini terdapat hadis lain dari 
Siti Aisyah, Abu Hurairah, Utsman ibnu Abul Ash, Anas, lbnu 
Abbas dan Jabir; semoga Allah melimpahkan keridaan-Nya kepa
da mereka. 

Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab 
lbnu Sinni melalui Salamah ibnul Akwa' r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. apabila ada angin yang keras selalu 
mengucapkan doa berikut: 

Ya Allah, semoga menjadi angi_n yang mengandung air, 
bukan angin yang membinasakan. 16> 

Laqhan, angin yang mengandung air sama dengan urita yang 
mengandung. 

Al-'aqiim, angin yang tidak mengandung air sama dengan 
ternak yang mandul. 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab lbnu Sinni melalui 
Anas ibnu Malik dan Jabir ibnu Abdullah r.a., dari Rasulullah 
Saw. yang bersabda: 

,, ,,_ }~/ f~,,_ AZ., ,, / \A/ ,, _, !~., ,,,.. -, ...-,._ _, \':\ 
\ ,, ,, ,,, • ,, • ,,, ::, •• •\ 0 ~ • J 

I. \.I 4 ~_) ~ .J 4 ,. , . .J ,,,. 
.. • •• ..,,,,, (..:!, -g·,, ,,,,, ,, _,, ,,,J,,, ,,, ,,, ,,, ,,,. .,,,,,,. \,,,,,''I :\LC,»\, 

• J _j-1,M ~~ ~ ,,, 

16) Al-Hafi.zh di dalam TaMrijul Ad.dar mengatakan bahwa haclia ini NluA. 1 
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Apabila terjadi suatu peristiwa yang besar atau an.gin bertiup 
sangat kencang, maka bertakbirlah kalian, karena sesungguh
nya takbir dapat menyingkirkan debu yang hitam. 17> 

Imam Syafii di dalam kitab Al-Umm meriwayatkan berikut sa
nadnya melalui lbnu Abbas r.a. yang menceritakan: 

. .,, ...... ¼ ,,, ,; / J' ~ -., ,... /...... :; J,, ... ,... 
~,.~,...~ .... ~J.)\ 1..-::.i ~t, b_;.. '511 ~ ..,\\~ \; 
.,..--' ,.J_)c, iJ,,, -~ ~~ • ,; c..::~, ,,, .. ... ,, ,.,_,, ... ,;,, ,, ,..,,. ,, ... r~i',...,,, ,,,\ \,.,:-,.,,,~::z~~ ... :':,,,,... c,..., ,...,,, ~ ~1t1 J1-::, 
~ 'u ~ ~J A-r) "'"'',_ 1-e-"' t ~J .. . . . .., ,,,,,,, 

. \2_.) ~~~q, ~L".) .,.,, . ...,., 
Tidak sekali-kali angin bertiup kencang melainkan Nabi Saw. 
duduk bersideku di atas kedua lututnya, lalu berdoa, "Ya 
Allah, jadikanlah an.gin ini rahmat, dan janganlah Engkau 
jadikan sebagai azab. Ya Allah, jadikanlah angin ini angin 
yang bermanfaat, dan jangan Engkau jadikan angin yang 
mudarat. ~ 18> · 

lbnu Abbas r.a. mengatakan bahwa di dalam Kitabullah terdapat 
masalah ini, yaitu melalui firman-Nya: 

\'\ t ~1 • ,~,..,,, .... ~_.) ;,i:_(J:,:,[,, 
'J,61'..f'T'P •• ,., ,~ J ~ ... 

17) Al-Haf'J&h di clalun Jdtab TaJ,/a,iJul AJlzluu- menptakan bahwa INiDacl ini 1w 
nyalah dugaan belaka; kecluanya (Anaa ibnu Malik r.a. clan ,lallir ibnuAbdul-, 
Jah r.a.) diaertalum ji clalun riwayat, padahal kenyataannya tMelJ-h <lemt. 
Jdan, melaiukau tajadi 1111atu panieliaihan pacla wuidnya manyaigkul ...,.._ 
pan para perawinya mengenai eahabat. 

lbnu Sinni mengetengahkan badie ini meJalui ~u Ya'la, dari Daud:ib
. nu Ruyid, dari Al-Walid ibnu Mualim, dari Anbuah. dari llnhedunad ibmt 
Zadzan, dari labir r.a. hingga akbir hadia. · 

Al-Haf'J&h aetelah mengetengahkan hadia ini mengatakan bahwa hadia 
ini 6harib, aanadnya dhaif aekali, di dalamnya tenlapat :Uuha!bmllil wnu Z.. 
il&an yang berpre,dibtllhaif. Gunmya adaJah Anbaaah ibna Alldv Jlalonen,, 
Ol'Ul(CDya ,..a,,,,i (hadianya t.idak dipakai). Ibnu Sinni menpt,enpbkann)'a 
dari jalur Amr ibnu Uuman, dari Al-Waliil cleapn ·aanad ini. Wapi ia _. 
qatakan dari Anu 1191,qai pnti dari lahir. Demikian pwa hadia ini.~ 
npbkim oJah lbnu Addi clalun rbvayat hidup Anbaaah deqaa _..... iDi. daa 
ia ~ --~ dari Anaa clan labir. 

18) Badia ini berpredikat haean. 
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Sesungguhnya kami telaA mengembuskan kepada mereka 
angin yang sangat kencrzng. (Al-Qamar: 19) 

\.I t ~\.,)'.:JI . ~"••; i ~,, ~t-_\ !~l~~i.: "\ .. "4, l:._·v;' ,~ _J 
. ,, 

Dan juga pad.a (kisah) ~d ketika Kami "/primkan kepada me
reka angin yang membinasakan. (Adz-Dzaariyaat: 41) 

/,-t ,,,( ,,,., ; ,, , 

,.,. ~ . .Ii I • / .. I 't w .., t I hl.: ., \ ... 
/.' ~ YC .. C:: .Y.J 

Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tum
buh-tumbuhan). (Al-Hijr: 22) 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa "J)ia 
mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. (Ar
Ruum: 46) 

Imam Syafii menyebutkan sebuah hadis munqathi' melalui se
orang lelaki (seorarig sahabat), bahwa ia mengadu kepada Nabi 
Saw. tentang kemisk.inan (paceklik). Maka Rasulullah Saw. ber
aabc!a: 

.J d • , ...... ~ ,.... .,. "jl ~ -"J _·fli/~ 
-~ + ,, ~ L_.--;. ,,,, • 

Barangkali engkau mencaci az,gin. 19> 

Imam Syafii menptakan, aeaeorang · tidak layak mencaci angin, 
karena angin itu· adalah makbluk Allah Swt. yang taat dan m~-

19) Dma .Allan di dalam ldtab Syarlud Adz.tar menptabn, Al-Ha&zh mopta
ba bahwa UDacl hadia ini numqathi', mMgiupt di dalun aanadn,ya pgur 
._,.,... perawi atau lebih. Perbtaan ayekh yang menyatalum elm._.... 
Wald JDaDbaribn. Jl8ltl8l'U&D bahwa Muhammad illeriwayatbnnya darinya. 
pdeheJ ~ tidaldalt "-iHkiern,"melaiuku ia ........,_,__ ki-' 
- - AJm muill helum -11UJl -.,.Aid daajup ......w'..,.. _tan I ... 
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pakan salah satu dari pasukan-Nya. Allah menjadikannya sebagai 
rahmat, dan apabila Dia menghendaki dijadikan-Nya sebagai silt
saan. 

Doa apablla ada blntang yang Jatuh (meteor) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Ibnu Mas
'ud r.a. yang menceritakan: 

Kami telah diperintahkan agar jangan mengikutlum pan,dang
an luuni 'llepada bintang yang jatuh (meteor), dan hendaknya 
1uuni mengucapkan doa berikut di saat itu, "Inilah hal ;yang 
di/,piendo.ki oleh Allah, tidak ada 'llekuatan 'llecuali dengan 
pertolongan Allah. ..20) 

Tldak berlsyarat dan memandang kepada blntang serta 
kllat 

Dalam bah terdahulu terdapat sebuah hadis yang berkaitan de
ngan bah ini. Imam Syafii meriwayatk.an di dalam kitab Al-Umm 
berikut sanadnya dari aeseorang y,m.g tidak dicurigai2u, dari Ur
wah ibnuz Zubair r.a. yang menptakan: 

20) lbnu Allan di dalmn 8yarlu,l Adziar menptakan, penulia kitab AJ.-Mirqat 
menukil dari penulia bahwa &lllUld M8&r' ini tidak kuat. Al-HaJizh -tolah 
menptenphbn ... ini berikut l&lllldnya Nmpai bpada Imam Thabra
ni- menptakan bah- ataar ini gharib, dibtengahkan o1eh lbnu Sinni. 
Imam Thabrani menptakan, mereka tidak meriwayatkannya dari Hammad 
(yakni nmu Abu Sulaiman) melai~•D Abdul A'la; ataar ini h&Jl1& diriway•t
bn aendiri olell Kua. Kami menptabn bahwa Abdul A,a i1m.u Abul 
:Mua81rir oranpya lemah. Nkali. 

21) Yang dimabud ialah ,urunya, yaitu Ibrahim ibnu Mvh,mmad ibnu Abu 
Yahy• aliu Abu lahaq Al-:Madani.; dia oranpya matrul menurut Al-Harum 
di uJam. kitab Toqrib. 
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Apabil<;i seseorang di antara kalian melihat kilat atau meteor, 
maka janganlah ia menunjukkan isyarat kepadanya, tetapi 
boleh menggambarkannya dan menyifatinya. 

Menurut Imam Syafii orang-orang Arab masih tetap tidak menyu
kai hal tersebut. 

Doa blla mendengar suara guruh 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dengan sa~ 
nad yang dhaif2> melalui lbnu Umar r.a. yang menceritakan bah
wa Rasulullah Saw. mengucapkan doa berikut apabila mendengar 
$Uaml guruh dan geledek: 

C<;G::" l~'~ (~k~!.;J, l,,;\ :--.:-~. uBi7'i ~~~\ ,, ~ . . ~ J ~ ,, ,.,, .,, ,.,, /. ,, .,, 
. '1u '3 \ "i ,,. u-:--

Ya AUah, janganlah Engkau membunuh kami dengan kemur
kaan-Mu dan jangan pula membinasakan kami dengan azab
Mu, serta maafkanlah kami sebelum itu. 

Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab AI
Muwaththa' melalui Abdullah ibnuz Zubair r.a., bahwa apabila 
mendengar suara guruh, ia berhenti dari berbicara, lalu meng
ucapkan doa berikut: 

,, J ,, ,,,.,, ,: 
. ~~--m)U1"' -~~~I\-'•,.,,.,, • .:01 -='~7!, 

,,,.,,. .. , '-T; ,,. !.9 .,,.,.,,., :, v"' ~ if,, () • 

Mahasu.ci Allah yang guruh bertasbih dengan memuji-Nya, 
juga para malaikat kare,ui takut kepada-Nya. 

22) Tetapi hadia ini meinpunyai jalur-jalur lain yang aaling menguatkannya. 
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Imam Syafii di dal8,1,11 kitab Af-Umm merhrayatkan dengan sanad 
yang sahih dari Thawus -seorang Imam tabiin yang agung
bahwa bilamana mendengar suara geledek, ia mengucapkan doa 
berikut: 

U/,,,.,, ,,~,,.. ,,,,,. ~,,,,. ~!.. 
• ~ •.Pc.,~-

• t.T • 

Mahasuci Tuhan yang engkau · (guruh) berl«sbih menyucikan
Nya. 

Imam Syafii mengatakan, seakan-akan Tha"'1s mengisyaratkan 
kepada firman-Nya: 

Ketika kami bersama Khalifah Umar r.a. dalam suatu perja
lanan, kami mengalami cuaca yang penuh dengan guruh, ki- · 
lat, dan dingin. Lalu Ka?, berkata kepada kami, "Barang si
apa di kaliNnendengar suara guruh mengucapkan, 'Mahasuci 
Tuhan yang bertasbih guruh dengan memuji-Nya, serta para 

23) lbnu Allan di dalam Syarh.uJ Adz1,ar mengatakan bahwa Al-Hafizh peraah 
mengatakan, "Tidak diaebutkan orang yang mengetengabkannya." Sanad fill

. di8 ini menurut kami aampai kepada Imam T)iabrani, yakni Imam TJiabrani 
menyandarkan hadia ini kepada lbnu Abbas r.a. Kemudian Al-Hafizh menga
takan bahwa hadia ini mauquf, dan sanadnya hasan; sekalipun hadi8 ini me
lalui Ka'b, tetapi disetujui oleh lbnu Abbas r.a. dan Khalifah Umar r.a. De
ngan dernikian, berarti yang dikatakan oleh Ka'b itu mempunyai clalil asal. 
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malaikat karena takut kepada-Nya,' sebanyak tiga kali, nisca
ya ia diselamatkan dari guruh itu." Lalu kami melakukan hal 
itu, dan temyata kami selamat. 

Doa apablla turun huJan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Siti 
Aisyah r.a., bahwa Rasulullah Saw. apabila melihat hujan meng
ucapkan doa berikut: 

' . ({9lf ~; ~Jilli .... . .. ,,,. 
Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat. 

Kami meriwayatkannya pula di dalam kitab Sunan lbnu Majah 
yang di dalamnya .disebutkan: 

\~. ~~ ,,,,,, ,.,., ,,, ,,, ( ~" 1-:' (ff///111l / f~"", .-,u. ·....1·\"'-1. u· ~ •- i.,r, 
• .J ~ ... --- (I" .,,,,, • ~ 

Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat. 

Doa ini diucapkan sebanyak dua atau tiga kali. 
Imam Syafii di dalam kitab Al-Umm telah meriwayatkan de

ngan sanadnya sebuah hadis mursal, bahwa Nabi Saw. pernah 
bersabda: 

~::;-~,:t;\i,~ .!a ,,JJ.J:,a-l\.~:~.~3.1, ~~,~tr:, 
~,, ,,-_JllJ;;,~I, ,,,. ,,,. ,,- • • _,,,, ,,, "~", J ,,.,,_ ,, . .,•\,al _j JJ ,,,,,.. / v-
Carilah okh. kalian doa yang dikabullum di ~ kedua pa
aukan bertemu (di jalan Allah), ketika salat diiqamahkan, dan 
ketika hujan turun. 

Imam Syafii menptabn, "Masalah memohon dikabulkan doa ke
tib hujan turun dan ketib. aalat diiqamahbn,2') aku benar-be
lllll' t.elah hafal bukan hanya dari satu orang." 

2') Dalam Bab "lqamah· hal ini telah diterangbn. 
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Rasulullah Saw. melakukan salat Subuh bersama kami di 
Hudaibiyc,Ji sehabis hujan pada malam harinya. Setelah be
liau salat beliau menghadapkan diri ke arah orang-orang, la
lu bersabda, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan 
oleh Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya 
lebih mengetahui." Beliau _bersabda, "Allah telah berfirman, 
'Di pagi hari ini ada sebagian hamba~Ku yang beriman kepa
da-Ku dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang mengata
kan, 'Kami telah diberi hujan berkat kemurahan Allah dan 
rahmat-Nya,' maka yang demikian adalah orang/ yang ber
iman kepada-Ku, kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang 
yang mengatakan, 'Kami telah diberi hujan oleh bintang ini 
dan bintang itu,' maka yang demikian itu adalah orang yang 
kafir kepada-Ku. beriman kepada bintang-bintang." 

Al-hudaibiyyah, nama tempat yang terkenal, yaitu sebuah su
mur (mata air) yang terletak di dekat Mekah, jaraknya kurang 
dari satu marhalah. Hudaibiyyah boleh dibaca takhfif, huruf ya
nya, hingga menjadi hudaibiyah. Tetapi bacaan takhfif adalah sa
hih 1agi terpilih, demikian menurut pendapat Imam Syafii dan 
ahli bahasa. Sedangkan bacaan tasydid merupakan · pendapat lb
nu Wahb dan kebanyakan ahli hadis. 
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AB-•ama, makna asalnya adalah langit, tetapi yang dimak
sud dalam hadis ini ialah hujan. 

ltBra, sehabis; pendapat lain menyebutnya atsra. 
Ulama mengatakan, jika seorang muslim mengatakan, "Kami 

diberi hujan oleh bintang anu," makna yang dimaksud ialah bin
tang itulah yang mengadakan hujan -dan yang menurunkannya, 
maka pelakunya murtad tanpa diragukan lagi. Jika ia mengata
kannya dengan maksud menyebut alamat hujan, dengan pengerti
an jika bintang itu ada, maka hujan akan turun, tetapi yang me
nurunkannya adalah Allah Swt. Dialah yang menciptakannya, 
maka pelakunya tidak kafir. 

Mereka berselisih pendapat tentang kemakruhan hal ini. Me
nurut pendapat yang terpilih, hukumnya makruh, mengingat kali
mat tersebut termasuk kalimat yang mengandung kekufuran. De
mikian menurut pengertian lahiriah hadis dan telah dina.slwm 
oleh Imam Syafii di dalam kitab Al-Umm dan ulama lainnya. 

Disunatkan bersyukur kepada Allah Swt. atas nikmat turun
nya hujan. 
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&orang lelaki masuk ke dalam masjid pad.a hari Jumat keti
ka Rasulullah Saw. sedang berdiri dalam khotbahnya, lalu le
laki itu berkata, '"Wahai Rasulullah, harta bend.a (ternak un
ta) telah rusak dan semua jalan terputus (akibat kemarau), 
maka. berdoalah kepada A/.lah semoga Dia menqlong kami,25>." 
Mak,i Rasulullah Saw. mengangkat kedua 1tangannya, 1 lalu 
be,;doa, '"Ya. A/.lah, tolonglah kami. Ya A/.lah, tolonglah kami. • 
Arias r.a. melanjutkan kisahnya, "Demi A/.lah, saat itu kami 
tidak melihat adanya suatu awan pun, · tidak pula mega 
(awan tipis)26> di langit, dan di antara kami dan Bukit Sala' 
(yang terletak di dekat Madinah) tiada suatu rumah pun dan 
tiada pula suatu perkampungan. Tiba-tiba dari balik Bukit 
Sala' muncul awan seperti tameng. Ketika awan itu sampai di 
tengah langit, lalu menyebar dan menurunkan hujan. Demi 
A/.lah, kami tidak l<;llfi melihat matahari (karena awan) sela
ma satu minggu. 27> Kemudian masuk pula lelaki lain dari 

25) lbnu Allan di dalaJn Syarhul Adziar menptakan, bila dibaca rafa' menjadi 
jumlah im'naf, menginpt blimat ini tidak dimakaudkan aebagai akibat da
ri adanya permohonan. Artinya "berdoalah kepada Allah, ll8IDClgl1 Dia meno
lon, bJni•. Ini merupakan kebanyakan riw!lyat di dalam Shah.ii& Bullari. 
Abu Daud meriwayatkannya pula den,an lafaz cm y1111hitaana, aedangkan Al
Kaaymihani meriwayatkannya den,an lafaz Yllllhitffla den,an dibacajazm. 

Al•qGSG'ol&, aepoton, awan tipia. Bentuk jamaknya ialah qcua'wi, aama 
wazannya denpn lafaz qashabatun, bentuk jamaknya Qaahab1111. 

26) S.,,foR, makna yan, dimaksud ialah eatu minggu penuh. 
27) Lafaz yumullho boleh dibaca )'WMW,a; boleh dibaca rafa', boleh pula diba

ca jaz,ft. 
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pintu yang sama pada Jumat berikutnya, ketika itu Rasulul
lah Saw. sedang · berdiri dalam khotbahnya, lalu lelaki itu 
berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan se
·mua jalan terputus, maka berdoalah kepada Allah, semoga 
Dia menghentikan hujan28> dari kami." Maka Rasulullah 
Saw. mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, semoga 
(hujan diturunkan) di sekitar kami dan bukan di atas kami. 
Ya Allah, semoga di atas bukit-bukit, 29> lere_ng-lereng bukit, 
perut-perut lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohon
an." Hujan pun berhenti dan kami berjalan di bawah sinar 
matahari." 

Demikian lafaz hadis menurut riwayat keduanya. Tetapi di dalam 
riw~at, Imam Bukhari disebutkan seperti berikut: 

I 

Ya Allah, siramilah kami. 

Hal yang dimaksud sebagai ganti dari kalimat: 

Tolonglah kami. 

Alangkah banyaknya faedali dari hadis ini. 30> 

(-:'... ,, ,., J ,., ,., 
. ~ I ! -' ... 1 f \ ,., ,~ 

28) Di~akkan pula dalam bentuk ikaam, bentuk tunggalnya adalah akamatun, 
~ilya, f~ngn bukit. 

·29) ~--- 1~ ,terkandung di dalam hadia ini antara lain etika dal~ berdoa, 
-~1iiau tidak meminta agar hujan dihentikan aecara mutlak, kare
. nae,~• hlljan maaih diperlukan kelangaungannya. Faedah lainnya 
ia1ah 'di. untuk menolak bahaya tidak bertentangan dengan tawakal. 
Faedah lain ialah, boleh beriatiaqa tanpa aalat khuaua. Faedah lainnya lagi 
ialah diaun~ meminta agar hujan dihentikan dari tempat-tempat tinggal 
clan aarana-sarana l~nya jika terlalu banyak dan mereka menderita kare
nanya. 

30) Tetapi hadis ini mempunyai ayahid dap hadia Anas r.a. yang ada pada Imam 
Thabrani dengan aanad dhai,f, Hadia Anllli me~punyai jalur lain di dalam 
MM8nadul Fi,rd:aus, tetapi aanadnya dhai,f pula. Demikian menurut Al-Hafizh. 
di dalam Tallrijul Aclziar. 
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Zlklr salat tarawlh 

Salat tarawih adalah sunat menurut kesepakatan ulama, seluruh
nya berjumlah dua puluh rakaat 'dengan salam pada tiap dua ra
kaal Pelaksanaan salatnya sama dengan salat lain yang telah di
jelaskao. Di dalamnya dilakukaa pula semua zikir yang terdahu
lu, aeperti doa ift.itah, zikir-zikir lainnya secara sempurna, mem
baca tasyahhud, berdoa aesudahnya, dan hal-hal lain yang telah 
disebutkan. Sekalipun hal ini sudah jelas dan telah dikenal, se
ngaja kami mengingatkannya kembali, mengingat kebanyakan 
orang meremehkaonya dan mereka sering membuang sebagian 
besar zikirnya. · 

Bacaan yang terpilih oleh kebanyakan ulama dan orang ba
nyak yang mengamalkannya ialah, hendaknya Al-Qur'an dikha
tarnkao dalam salat tarawih selama satu bulan. Untuk itu, setiap 
malam dibaca satu juz dari tiga puluh juz Al-Qur'an. 

Disunatkan mentartilkan bacaan dan mengucapkannya de
ngan jelas. Seseorang jangan memperpanjang bacaan kepada me
rek& (para makmum) lebih dari satu juz, dan menghindari sejauh
jauhnya apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan imam yang ti
dak mengerti . di kebanyakan masjid. Hal yang dirnaksud ialah 
membaca surat Al-An'am secara keseluruhan dalam rakaat ter
akhir pada malam ketujuh bulan Ramadhan. Mereka menduga 
bahwa surat Al-An'am diturunkan sekaligus; hal seperti ini meru
pakan bid'ab yang buruk dan ·yang jelas kebodohan, mengandung 
banyak kerusakao, Hal ini telah kami jelaskan di dalam kitab At
Tilf),an fii Aadabi Hamalatil Qur'cm. 
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,;ia;n :.. ,,~t,~, '1\5~7:!i , J.J" ~,1.:,~t,,~,411-g 
...... (.);;'<?" .'..J,, ~ ... ,,?..,~' ....... ... ,, ... 

,....~\~ .... :;\ .. ~ ....... ~ -,J ; t7.~\ -:-r1, ..... •f "'.,.....'~, J.~A, .,...'·~.J l~ ~ •• ~ , H.~..,~ '--'.J"U.1...\1"1 
,,'-';;--. 41"' ,,,, ,,.e ... " .,... -4'! . .,... .,, > ,.. t!' ,, 

.51 \~,\ ... ~~, ... '"'.J 1~.~->,.::~;;i~ ,& ..... · ..... 
~;o=-'V".... ~ v-_ <,J--1,T..... ~ ..... ~ .... ,,, .... .,,. . ,,;, 

~4~~_;,~~~j(!,-g_, ,{§;il-~J~~4t.~'1 
.,...,, ~,,,. /. ,. ... ,,,~_.."' .... ~ ~. "" ,~ii 

• ,"J _,. \ \'~ l' ti ~. , ••• . J' ,~ ~ . ~';;,1 J " .. I lfl" ...,--, 

Barang siapa ;yang mempunyai hajat . (keperluan) kepada 
A/.lah·Swt. atau kepada seseorang dari kalangan anak Adam, 
hendaklah ia berwudu dengan baik, kemudian salat dua ra
kaat. Setelah ilu ia memuji kepada.A/.lah ·Swt. dan mengucap
kan salawat untuk Nabi Saw., lalu berdoa, "Tidak ada Tuhan 
selain Allah Yang Maha Pen;yantun' lagi Mahamulia. Mahasu
ci A/,la/a Rabb ~ Yang Agung. Segala puji bagi A/.lah, 
Rabb semesta alam. Aku memohon kepada-Mu hal-hal ;yang 
menyebabkan rahmat-Mu, kepastian yang mendatangkan am
punan-Mu, · dan memperoleh ganimah- dari semua kebaikan, 
serta selamat dari semua dosa. Janganlah Engkau tinggalkan 
untukku. auatu dosa melainkan Engkau mengampuninya, ja
ngan (p'11a) auatu kesusahan melainkan Engkau len;yapkan, 
dan jangan pula suatu hajat ;yang Engkau ridai melainkan 
Engkau penu.h.i, wahai Yang Maha Pemurah di antara para 
pemura1&.• 

Imam Turmudzi mengatakan, di dawn sanad hadis ini terdapat 
suatu kelemahan. SU 

Seseonmg diaunatkan mengucapkan doa orang yang tertimpa 
keausahan aelain ~. di atu, yaitu: 

a ~ ,. ' • ,;,·. • ' • ' r. 
-Jll;l~~q,l:":;,..1).r~1~1(:: .. ~~i ti·~~~' 

31) Tatapi hactia ini mempunyai ayahid dari hactia .Anu r.a. yang ada pada Thab
Nlli, tetapi eanadnya dlaaif. Hadia .Anu mempunyaijalur lain di claJam. Jiu. 
natl AI.-F'lrdal., tetapi NDadnya dJaai/ pula. Demikian menunat Al·Bafi&b di 
dalam Talwijul.Adziar. , 
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Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia clan kebaikan di 
akhirat, clan peliharalah kami clari siksa neraka. 

Bal ini berlandaskan sebuah hadis yang terdapat di dalaJn kitab 
Shahihain. dan telah kami kem.ukakan sebelumnya. 

&orang lelakl yang buta matanya datang kepada Nabi Saw., 
lalu beriuJta, "Berdoalah kepada Allah, semoga. Dia menyem
buhkan dirilw. • Nabi Saw. bersalxla. •.rika engkau menghen
dald, niar:aya aku berdoa; clan jika engkau menghendakl (sa
bar), bersabarJah, bersabar itu kbih. baik bagi~ • Lelaki itu 
berkata, "Berdoalah kepfida-Nya. • Nabi Saw. memerintah.kan
nya watuk berwudu. Maka lelaki itu melakukan wudunya de
ngan baik clan mengucapkan doa berikut: -Ya Allah, sesung
gulmya ~inemohon kepada-Mu. clan mengh.adap kepada~Mli. 
dengan. penmtaraa,& Muhammad Saw., Nabi pembawa ·ra1,.. 
mat. Hai Muhammad, IIUU1l(/g&Wl,ya aku menghada.p dengan- · 
mu kepada Rabbku· rmtu keperluanku ini, IIIJar keperlJitJnku 
iRi lliperkenanlum. Ya Allah, beri'4h dia izin rmtu mensyafa
alil,u. • 

Imam· Turmudzi mengatakan hahwa hadis ini berpredikat kasan 
-./iih. 
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Zlklr salat tasblh 
-

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi, dari Imam 
Turmudzi yang mengatakan bahwa hadis tentang salat tasbih bu
k.an hanya satu yang diriwayatkan dari Nabi Saw., tetapi tidak 
ada satu hadis pun yang sahih32>, Imam Turmudzi mengatakan, 
Ibnul Mubarak dan beberapa orang dari kalangan ahlul 'ilmi ber
pendapat bahwa salat tasbih itu sunat, bahkan mereka menyebut-· 
k.an keutamaannya. 

Imam Turmudzi mengatakan, Ahmad ibnu Abdah mencerita
kan kepada kami bahwa Abu Wahb menceritakan, "Aku pernah 
bertariya kepada Abdullah ibnu Mubarak tentang salat tasbih." Ia 
menjawab, "Hendaknya seseorang bertakbir, lalu mengucapk.an: 

' ~~J~"c!,l{ ~.,~(:j -, ~ ~~.Jf ~-ll 1 '1-6 ~:, ~ . ~ ~ . ,, ,, . '1)», ~ I ~j 
. .. .,, 

32) Tetapi hadia ini mempunyai syau,ahid yang aemakna, dan barangkali predi
btnya menjadi kuat. lbnu Allan di dalam kitab Syarbl Adziar mengatakan 
bahw.a Al-Hafizh mengatakan, •Aku telah menemukan 11U&tu ayahid bagi ha
dia ini dari hadia Anaa r.a. yang menceritakan bahwa Raaulullah Saw. per
nab benabda: 

1J,,~~~~\sa~zr~;{~%,~.-::;tt\i1 
Apabila engkau menginginkan suatu hajat (keperluah), k,ilu engkau menghen~ 
dalli lt.eberluuilan, mdo ueapkanlah, "tidal ada Tu/um selain Allah.• 

Lalu diaebutbn lataz aemiaal dengan hadia Abdullah ibnu Abu Aufa, tetapi 
lebih paqjang dan lebih lengbp, hanya tidak diaebutbn lafaz rai'ataw 
(dua rakaat). Al-Hafizh aetelah JIIIIIIIPtenphkan hadia ini. meJalu jalur 
Imam "l'launai di daJam Kitabrul .flu'• clan laiJm.ya --..takan · Nhw• 
--'l'ltabnni cli dalam riwayat ini manptakan, "'Hadia iai tidak diriwayat.
kaa ..Wu Anu r.a., me)ainJru 1um.ya denpn wtad hai, cliriwayatbn -
cliri o1ah Yup 'U.. Sulaiman Al-llqhmi." Al-Hafidl ~ ballwa 
AIN 1111'___. -,.bi pn Yup i1NN flukim.;,...;. uma ·ulmya ialu 
Jlanmed il,ma AbduJi. Sh'1ft!NI 1>ialu yanc .-nwayatka clari Aw r~., ia 
~ tUu,J/ aabli..Al-Hali&h menptekan pa1a halt.wa lwlia Mail r.a. 
iai maa.plillyai jabar laia di daJam JI....., 1"""" FirrlG,a melalui riwayat 
Syaqiq ilm11 Jlinhim Al-Ba11r)u, ..... aWi ibadah t..kenaJ, clari AlJu. Jla
ayim. clari Anu r.a. yaa.r illi.,.- ,....., ~.llaayiayanc-~ 
nya Kaa ihmt Abdulla laauth,~ 1,at.ba 1e1u perall daripada Am1l 

. M11'ammar. 
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Mahasu.ci Engkau, Ya Allah, dengan memuji kepada-Mu. Ma
haagung asma-Mu dan. Mahatinggi keagungan-Mu, dan tiada 
Tuhan selain Engkau. 

Kemudian mengucapkan zikir berikut sebanyak Inna belas kali, 
yaitu: 

',,,,_., ' ,,, 
• Jj'~J,11 ,,..).., \~1~,q; "~,.. "\ q~ 
J....--- ill::...,iO.l ., ., U,;l! J;l) u . 

Mahasu.ci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan •
lain Allah, dan Allah Mahabesar. 

Selanjutnya mengucapkan ta'awwudz, basmalah, surat Al-Fati
hah, dan satu surat lain. Kemudian mengucapkan zikir berikut 
sebanyak sepuluh kali: 

,,, ',,,,,..,.' ,, ' 
. J-'~ti,,.{u,'21~1~" ,.ul1~-0"' ,Ull~~ .J.- ~ ... ; tJ ,,, ,,, .i_, ,,, "' • 

Mahasu.ci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan se
lain Allah, dan Allah Mahabesar. 

Kemudian rukuk dan mengucapkan zikir di atas sebanyak sepu
luh bli, lalu i'tidal dan mengucapkannya sebanyak sepuluh kali. 
Sesudah itu sujud pertama dan mengucapkan zikir tersebut seba
nyak sepuluh kali, lalu duduk di antara dua sujud dan membaca
nya sebanyak sepuluh kali; kemudian sujud yang kedua dan 
membaca zikir tasbih sebanyak sepuluh kali. Hendaknya ia mela
kukan salat ini sebanyak · empat rakaat dengan cara seperti itu, 
setiap rakaat tujuh puluh lima tasbih, dimulai dengan bacaan tas
bih lima belas kali, lalu _membaca Al-Qur'an (surat Al-Fatihah dan 

· satu sutat lainnya), kezpudian membaca tasbih lagi sepuhah kali 
pada tiap-tiap rukun. J'ika aalat ini dilakukan di malam 1-ri. ma
ka aku lebih suka melakukan aalam pada tiap dua rakaat; jika di
lakukan di siang hari, seaeoranar boleh- meluukan aalam setelah 
dua rakaat, ~ boleh pula tidak JDelll&kai ealam, yakni ,Jaapung 
enipat rakaat dan bersalam di akhirnya. 33> 

33) T-,i 1ladia ini DM11Dpunyai ~ clan jalur lain yaq manparkua~ 
.-. laia hadia Abu llati' yan, abn cliilelNtb:a- di daJam. riwayat Imam 
...___ clan Dmli. ~ 
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Di dalam riwayat Abdullah ibnul Mubarak disebutkan bahwa 
ia mengatakan, "Hendaknya seseorang memulai zikirnya dalam 
rukuk dengan membaca subhaana rabbi:yal 'm:hiimi, dan \dalam 
sujud dimulai dengan ~ikir subhaana rabbi:yal a'la, masing.ma
sing tiga kali, lalu mengucapkan tasbih-tasbih tersebut. 

Pernah ditanyakan kepada Ibnul Mubarak, "Jika seseorang 
lupa dalam salat ini, apakah ia harus melakukan tasbih d• 
kedua sujud sahwi sebanyak sepuluh kali-sepuluh kali?" Ia men}a
wab, "Tidak, melainkan membacanya sebanyak tiga ratus kali 
tasbih." , 

f 
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"Hai pamanku, maukah engkau saya beri hal · yang berman
faat bagi engkau sebagai rasa cinta dan kasih sayang kepa
damuY ~-Abbas men,jawab, "Tentu saja mau, wahai Ra
sulullah." Nabi Saw. bersabda, "Hai paman, salatlah empat 
rakaat, engkau baca pada tiap-tiap rakaat Fatihatul Kitab 
dan satu surat. Apabila bacaan telah selesai, ucapkanlah, 
'Allah Mahabesar, segala puji bagi Allah, dan Maha.sud 
Allah,• sebanyak Zima belas kali sebelum engkau rukuk. 
Kemudian rukuklah dan ucapkan zikir itu sebanyak sepuluh 
kali, lalu angkat kepalamu (i'tidal), setelah itu bacalah zikir 
itu sebanyak sepuluh kali. Kemudian sujud dan bacalah zikir 
itu sebanyak sepuluh kali, lalu angkatlah kepalamu dan ucap
kanlah zikir. itu sebanyak sepuluh kali · sebelum engkau ber
diri, semuanya berjumlah tujuh puluh lima tasbih dalam tiap 
rakaat; jumlah keseluruhan adalah tiga ratus tasbih dalam 
empat rakaat. Seandainya dosamu seperti pasir banyaknya, 
niscaya Allah Swt. memberikan ampunan bagimu." Al-Abbas 
bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang mampu menger
jakannya dalam satu hari?" Beliau Saw. menjawab, "Jika 
engkau tidak mampu mengerjakannya dalam sehari, maka 
kerjakanlah ia dalam satu Jumat. Jika engkau tidak mampu 
melakukannya dalam satu Jumat, maka lakukanlah dalam 
satu bulan (sekali)." Nabi Saw. terus bersabda kepadanya 
hingga beliau bersabda, "Kerjakanlah dalam satu tahun 
(sekali)." 

Imam Turmudzi mengat;ekan bahwa hadis ini berpredikat gharib. 
Imam Abu Bakar ibnul Arabi di dalain kitabnya yang berju

dul Al-Ahwadzi /ii Syarhit Turmudzi mengatakan bahwa hadis 
Abu Rafi' ini dhaif, tidak mempunyai asal dalain hadis sahih, ti
dak pula dalain hadis hasan. Ibnul ~bi selanjutnya mengatakan 
bahwa Imam Turmudzi menyebutkaqnya 'tiada lain hanyalah un
tuk. mengingatkan agar janpn terbujuk olehnya. Perkataan lbnul 
Mubarak tidak dapat dijadikan sebagai hujah, menurut pendapat 
Abu Bakar lbnul Arabi. Al-'lJ:qaili mengatakan, sehubungan de
ngan masalah salat · tasbih ini sebenarnya tidak ada suatu hadis 
pun yang (menguatkannya). Abul Faraj ibnul Jauzi menyebutkan 
hadis-hadis tentang salat tasbih l>erikut jalur-jalurnya, kemudian 
ia mendhaitkan semuanya dan uieltjelaskan segi kedhaifannya, 
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bahkan ia menyebutnya di dalam kitabnya yang membahas ten
tang badis maudhu' (palsu). 34> 

Imam Al-Hafizb Abul Hasan Ad-Daruquthni pernah mengata
kan, "Yang paling sahib mengenai keutamaan surat AI-Qur'an 
·~ keutamaan surat Al-Ikhlasb, dan riwayat paling sahib me
ngenai keutamaan salat ialah keutamaan salat tasbib." Kami te
lah menyebutkan pembahasan ini secara musnad di dalam kitab 
Thabaqatul Fuqaha dalam kajiaii riwayat hidup · Abul Hasan Ali 
ibnu Umar Ad-Daruquthni. Akan tetapi, ungkapan ini tidak. men
jamin kesahiban hadis mengenai salat tasbib karena mereka te
lah mengatakan bahwa inilah bal yang paling sahib yang mene
rangkan tentang bah ini (salat tasbib), sekalipun pada kenyataan
nya hadis tersebut berpredikat dhaif. Mak.na yang mereka ·mak.
sud ialah yang paling mendingan dan paling sedikit kelemahan-
nya. 35) . 

Segolongan imam dari kalangan teman kami yang mengata
kan salat tasbib bukumnya sunat antara lain ialab Abu Muham
mad Al Bagbawi dan Abul Hasan Ar-Rauyani. 

Ar-Rauyani di dalam kitab Al-Bahr dalam akhir Kitabul Ja
naiz mengatakan bahwa salat tasbib merupak.an salat yang dian
jurkan, disunatkan agar dibiasak.an di setiap waktu dan jangan 
dilupak.an. Selanjutnya Ar-Rauyani mengatakan bahwa hal itu 
menurut pendapat Abdullah ibnul Mubarak dan segolongan ula
ma. Ar-Rauyani pun mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepa
da Abdullah ibnul Mubarak, "Jika seseorang lupa dalam salat.tas
bib, .apakah ia harus melakukan tasbih pada kedua sujud sahwi 
sebanyak sepuluh kali-sepuluh kalir Ibnul Mubarak menjawab, 
"Tidak, bahkan ia harus membaca t.iga ratus kali tasbih." Kami 
mengetengahkan pembahasan ini dalam sujud sahwi, karena ter
sirat suatu faedah, yaitu bahwa orang yang seperti Imam Rauya
ni apabila menceritakan hal ini dan tidak mengingkarinya, maka 
menunjµkkan bahwa ia menyetujuinya sehingga banyaklah orang 
yang membicarakan salat tasbih. Imam Rauyani merupakan sa-

34) Tetapi hadis ini mempunyai jalur dan ayawanid yang menunjukkan bahwa ia 
· mempunyai dalil asal, maka ia tergolong badis liasan atau sahih. · 

35) Bahkali hadis ini sahib, mengfnpt jalur '8n ,yawahid-nya. 
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Jah atu dari teman kam.i yang utama lagi mendalam ilmunya 
serta berwawasan luas. 

Zlklr yang berkaltan dengan masalah zakat 

Allah Swt. telah berfirman: 

j~~. t; 1 ,, ,. ~-!,, ~{ :, ~ u ,-,~ ~ ~ f ,.--•r ':. !,! 
· 7 ~ :, t1?; Gi-' .J n ,, J..;-~~ ~ ~ 

\•¥' \ ~ __,:di ~ ~ ,,,. 
Ambillah zakat dari sebagian harta me,reka, dengan zakat ill, 
kalian membersih.kan dan menyucikan mereka, dan berdoalah 
untuk mereka. (At-Taubah: 103) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abdullah ibnu Abu Aufa r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. apabila kedatangan suatu kaum dengan 
membawa harta zakat mereka, beliau mengucapkan doa berikut: 

\ . ,,. ,. . ,;,,Jt, .... 
~, j~ ~ ---,,, . ~ .,,,.,, ~-s ~ ~.· ~~ -~ ..... ~~ ~ 1t1·' 1/(.) ,,.,, ~ ,1, Y. .. ~-re-' 

. ,, . Jj\~\J\~~ 
.... ·' ,,,. 

Ya AllQ,h, limpahkanlah salawat kepada mereka. Abu fiufa 
datang kepada beliau dengan membawa harta zakatnya, ma
ka beliau berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah salawat buat kelu
arg.a Abu Auf(J. • 

Imam Syafii dan muridnya mengatakan, menurut pendapat terpi
lih, hendaknya seseorang- mengucapkan doa berikut kepada pem
bayarnya: 

~t~c ~__,2_,i;~~j ,L~~,~ ~~\(!j~ 
--:: "~",,\ ,---,,~ ~ ...... . ,o, \.(\:t $ 

"" . ~,...,, 
Semoga Allah memberimu pahala karena apa yang telah eng~ 
kau berikan dan semoga Dia menjadikannya buatmu sebagai 
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pem~rs(h (dosa), dan semoga Dia mmiberkahimu dalam har· 
ta yang masih. engkau sisakan. 

Doa ini disunatkan bagi orang yang menerima zakat, baik dia se
bagai amil ~t ataupun sebagai fakir miskin •. Doa ini tidak wa
jib menurut pendapat yang terkenal di kalangan mazhal, kami 
dan mazhab lainnya. Sebagian teman kami ada yang mengatakan 
bahwa doa tersebut hukumnya wajib, karena berlandas kepada 
pendapat IJIUllll Syatii yang mengatakan, -Wajib bagi wall untuk 
111end~ (ai pemberi zakat)." Dalilnya audah jelas, aeperti yang 
tertera dalam ayat di atas. Para ulama berpendapat, di dalam doa 
tic4k disunatkan mengucapkan, "Ya Allah, limpahkanlah salawat 
k:ewwa m Fulan.,, 

Ma\na yang dimaksud dari finnan-Nya, "Ucapkanlah salawat 
'blµit mereb.," ialah mendoakan untuk mereka. Sabda Nabi Saw. 
yang menptakan, "Ya Allah, limpahkanlah salawat buat mere
~" mengingat lafaz salawat hanya khusus baginya, maka ia ber
:l\ak memakainya kepada siapa pun yang dikehendakinya, berbeda 
~ya cwn,an kita. Mereka mengatakan, sebagaimana tidak bo-
1~ dikata.k&!l Muh.ammlUl 'azza wajalla, sekalipun beliau orang
nya mulia lagi agung; tidak boleh pula dikatakan Abu Bakar atau 
AJi sh.allqllaah.u 'alaih.i wasallama, melainkan dikatakan radhi- . 
ygllpah.u 'qnhu atau ridhwanullaah.i 'alaih.i; dan masalah lain 
~""' sewpa. Seandainya seseorang mengueapkan shallallaahu 
'alajhi 'IODll{lllama, menurut pendapat yang, aahih dan dipegang 
gleh kebptyaltan teman kami mengatakan makruh tanzih.. Sebagi
~ dari qiereka ada yang mengatakan bertentangan dengan ·yang 
1-,bih utama. tetapi tidak makruh. Sebagian lagi mengatakan ti
.d.ak )>oleh, :qienurut pengertian lahiriahnya adalah haram. 
· Tidak ~leh pula mengucapkan 'alaih.is salaam atau hal yang 

semisal kepa~ selain nabi, kecuali da1am kontek bicara atau se
bqgai jawthan, karena memulai . salam hukumnya aunat, dan 
D;\enjawab ~am hukumnya wajib. Hukum semua itu menyangkut 
!SQ)awat dll) salam kepada selain para nabi secara sengaja. Jika 
a>.ereka dqadikan sebagai pengikut, hukumnya boleh tanpa ada 
~ me,ppenelisibkan. Maka boleh dikatakan: 

. -: ,} ,,, ,,, _., ,,,, ' .11'1' ......... • ,,, "' ~.,),. 
(!, - .; .... 4-... \". \,,, l, ~\,,, J' -,~ ..... ~ J~ \ ........ _ "' \ 

,,,,,, .. ~ ..,, ~ !, ~_) ~ .....,_ ~,,,,,, r-_j ,, c,-~ 
. . .... -

. ~t;l!§ 
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Ya Allah, limpahlumlah aalawat kepada Muhammad, lleluar• 
gan,ya, para sahabatnya, istri-istrinya, 011M cucunY.O, dan pa
ra pengileutnya. 

TJlama Salaf tidak melarang hal tersebut, bahkan kita diperintab .. 
kan mengucapbnnya di dalam· tasyahhud dan lain-lain. Lain hab
nya dengan·membaca salawat buat Nabi Saw. sendiri, tidak ada 
masalah. Kami mengetengahkan peDlbabasan ini secara rinci di 
dalam Kitabush Shalati ~an Nabiyyi (membaca salawat buat 
Nabi Saw.) 

Niat zakat hukumnya wajib. · Niat dilakukan di dalam hati se.. 
perti pada ibadah-ibadah lain. Disunatkan menggabungkan niat 
hati dengan ucapan lisan, seperti yang dilakukan terhadap ibadah; 
yang lain. J"ika seseorang melakukan hanya dengan lisan, tanpa; 
niat hati, maka kesahihan niatnya .masih diperselisihkan. Menu
rut pendapat yang paling sahih, ti~ ~-

Bi~ hernia~ pembayar zakat tidak diwajibkan mengucapkan 
kata-kata, "Ini zakat," melainkan cukup ·hanya dengan ~emberi.: 
kan kepad,- orang yang berhak menerimanya, tetapi ~dainya 
ia mengucapkan kata-kata itu tidak dilarang. . / 

Pembayar zakat, sedekah, nazar, kifarat, dan sebagainya di
sunatkan· mengucapkan doa berikut: -. ,,,, ,,, ... ,...,:, ,,,, ,,,,,.,,,,_, ,,,,_ 

. ~,:::'t\'~" ... '.h, ~d.,\<!lJ\ l!.-J' "a)tj,.. r:::-- C:'4~~ ,,,, ,,,, . .i_) 

Wahai Rabb kami, terimalah dari kami; sesungguhnya Eng
kau Maha Mendengar lagi Maha Mengetab.ui. 

Allah Swt. telah memfirmankan hal tersebut ketika mengisahkan 
perihal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail a.s., dan istri Imran. 

@ 
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ZDDR-ZIKIR PU.ASA 

Doa blla mellhat hllal dan bulan 

Kami meriwayatkan di dalam Musnad Ad.-Da.rimi dan kitab 
Imam Turmudzi melalui Thalhah ibnu Ubaidillah r.L, bahwa 
Nabi Saw. mengucapkan doa berikut apabila melihat hilal: 

. ,, ,,, ' 
.\'i~~~f;~.W,,,, ·f'-:,\fT; u-ttLR~~~; ""' ~i.1fi f;f-,,, ,,, !_j f.J ... ,,, ~-,,, ... ;.. ... ~ 

'"' ~ .... ,, .,,,, • 41)\ f .J-' ~_) 
•. ,i' 

Ya Allah, hilalkanlah bulan ini pada kami dengan membawa 
berkah, iman, keselamatan, dan Islam. Rabbku dan Rabbmu 
adalah Allah. 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Darimi 
melalui sahabat lbnu Umar r.L yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. apabila melihat hilal mengueapkan: 

,,,;, ,, ,, .... ,: '.., ,, ~ t~,-- · (;",~'"' · "\fL ~ ~~~Uf ,'~1;&, ,,, ~~ ",,,~if' :, ~ , __r.J.I 

J' ,:' l ,J. J. ,, ,,,, • ,,, .... .. t' . ~\~ ~~\11 ~ ,~"~: ~ ~ 3-~ "'!f~ "'~')l~ 
.:J...J .J ti"""' --ii ft ,,, ~ ,,, ... ~ '. ..,, 

AJ.lah Mahabesar. Ya AJ.lah, hilalkanlah bulan ini kepada ka
mi dengan membawa k~amanan, iman, keselamatan, dan Is
lam serta taufik kepada apa yang Engkau sukai dan Engkau 
ridai, Rabb kami dan Rabbmu adalah AJ.lah. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dalam Kita
bul Adab melalui. Qatadah, ia mendapat berita bahwa Nabi Allah 
Saw. bila melihat hilal·mengucapkan doa berikut: 

~ 1 < j~ ~ ~ .,~ ~f ij.~ , -li-'---. Ir 1J)\A JJ,..-: ,; ~ ~_J-¼- / A ~ ~_J..j.:-' ,,, 
~~ ........ _,. .... ,,, ,,,,. ~ (' ... ....-: ..... ,,,, ii , ~ ~ 'I' ' ,, ., 

: '1 __ .,'¼f~ 1. "-i-' l;:., ~5\t , ~1~~$.:d\ ~ ~ L ~ i~ • 1 , ~ _; r,, .... ,,,,,,_,.,1P,, 
. \if"'~ C:~j 'it'~ . /:A3 ~~, Jl ~"' 
~{~ • '-!, ,--;, • ., ,, ,,,, 

Bilal kebaikan dan petunjuk, hilal kebaikan dan petunjuk, hi
lal kebaikan dan petunjuk. Aku beriman kepada Allah yang 
telah menciptakanmu, sebanyak tiga kali, kemudian meng
ucapkan doa berikut, "Segala puji bagi Allah yang telah mele
watkan bulan tadi dan yang mendatangkan bu.Zan ini. • 

Di dalam riwayat lain yang melalui Qatadah juga disebutkan bah
wa Nabi Saw. ap4lhila melihat hilal memalingkan wajahnya dari 
hilal. Demikian menurut kedua hadis yang diriwayatkan oleh 
Imam Abu Daud secara mursal. Di dalam sebagian salinan Abu 
Daud disebutkan bahwa Imam Abu Daud mengatakan, "Dalam 
bah ini tidak ada satu hadis pun yang musnad lagi sahih dari Na
bi Saw."1

' 
Kami meriwayatkan pula hadis tersebut di dalam kitab Ibnu 

Binni melalui Abu Sa'id Al-Khudri r.a., dari Rasulullah Saw. · 
Mengenai melihat bulan, kami meriwayatkan di dalam kitab 

Ibnu Binni melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

1) Badie ini mempunyai ayah.id. yang muraal dan mauah.ul hingga mamperkuat 
predikatnya, antara lain hadis 11eBudaluzya. Dalain bab ini terdapat hadis me
lalui Ali k.w., Ubadah ibnush Shamit r.a., Rafi' ibnu .Khadij r.a., dan Siti 
Aisyah r.a. Berta lain-lainnya. 
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Rasulullah Saw. memegang tanganku, tiba-tiba beliau meli
hat bulan ketika sedang terbit dan bersabda, "Berlindunglah 
kepada Allah dari kejahatan kegelapan i.ni apabila telah ma
suk . ..2) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Hilyatul Awliya dengan 
sanad yang mengandung ke-dhaif-an melalui Ziad An-Namiri, da
ri Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. apabila 
memasuki bulan Rajah mengucapkan doa berikut: 

Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan bulan 
Sya'ban serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadhan. 

Kami meriwayatkannya pula di dalam kitab Ibnu Sinni dengan 
tambahan3>. 

2) Periulill di dalam Fatawi mengatakan bahwa al-ghasaq artinya kegelapan. 
Dinamakan ghasaq mengingat ia menutupi, mengbitamkan suasana, dan 
menggelapkannya. Al-wuqub, memasuki kegelapan dan lain-lainnya yang 
menutupi, baik berupa gerhana dan lain-lain. Imam Al-Hafizh Abu Bakar Al
Khathib mengatakan bahwa keadaan yang menyebabkan isti'adzah ini dise
rupakan dengan keadaan ketika malam mulai gelap, mengingat ahli keru
sakan menyebar dalam kegelapan dan mereka mendapat kesempatan lebih 
banyak dalam operasinya ketimbang keadaan terang. Karena gelap, mereka 
berani melakukan dosa besar dan hal-hal yang haram. Perbuatan mereka da
lam keadaan tersebut dinisbatkan kepada bulan, mengingat mereka dapat 
melaksanakan makaudnya berkat adanya gelap, termasuk menamakan se
suatu dengan penyebabnya. 

3) Hadill berpredikat hasan. Yang dimaksud dengan tambahan tersebut ialah 
seperti berikut: 

Suu111l11"hnya malam Jumat merupaian malam bersinar, don harinya meru
pdan 1aari yang cemerlang. 

Sanad hadie ini berpredikat dhaif pula. 
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Zlklr yang dlsunatkan di dali)m berpuasa 

Dalam niat berpuasa, seseorang disunatkan menggabungkan hati 
dan lisannya, seperti yang telah kami katakan dalam ibadah yang 
lain. Jika ia hanya melakukan niatnya dengan hati, sudah diang
gap cukup; tetapi jika hanya dengan lisan, masih belum cukup, 
tanpa ada yang memperselisihkan. 

Bila ada seseorang mencacinya atau berbuat kebodohan ter
hadapnya ketika ia sedang berpuasa, disunatkan pula mengucap
kan, "Sesungguhnya aku sedang puasa, sesungguhnya aku sedang 
puasa," sebanyak dua kali atau lebih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

,, ; "..J. ,,, ,J,.~ ; ,,,,,. ,,,,,. 
_,',J.,;i~j ~~ )t; ~~ f~~\.( ,t(! • .J(-;-;~.il 
', ~ ( ~~\ ,~--, ,..._"j \ t ~r; t:$\.£ ;, ~(-::-~ ~;~,. \ 
~ .,,,,, .c:.~ ,-' .. J ~ _ji? " \,. ,,,,,,,,. ,,,,,,,, ~~--• ., ... {i,,' 

Puasa adalah benteng. Apabila seseorang di antara kalian 
berpuasa, janganlah ia berkata buruk, jangan pula melaku
kan hal-hal yang bod.oh. Jika ada seseorang mengajaknya ber
tengkar atau mencacinya, hendaklah ia mengucapkan, "'Se
sungguhnya aku sedang puasa, sesungguhnya aku sedang 
puasa, • sebanyak dua kali. 

Menurut suatu pendapat, perkataan tersebut diucapkan oleh li
sannya dan memperdengarkannya kepada orang yang mencacinya 
agar berhenti dari caciannya. Menurut pendapat lain, hal tersebut 
hanya dalam hati agar si pencaci berhenti dari perbuatan bodoh~ 
nya itu, sekaligus berarti ia menjaga puasanya. Pendapat perta
ma lebih kuat. Makna syaatamahu, caciannya itu dapat menim
bulkan balas mencaci, yakni mengajaknya untuk saling mencaci. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan 
Imam Ibnu Majah melalui Abu- Hurairah r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: · 
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"L:.~\" ~~1 ~--- ~~rr o)!_,~,, { -' "~: .r.r ,,I ,, !J, ,,,, .. ~f" : ,.,.... ~.) J[? .J ~A 
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Ada tiga macam orang-yang doanya tidak ditolak, yaitu orang 
;yang berpuasa hingga berbuka, imam ;yang adil, dan doa 
orang ;yang teraniaya. 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 
Demikian menurut riwayat ini dengan memakai kata hatta.4> 

Doa ketlka berbuka 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan kitab 
Sunan Nasai melalui lbnu Umar r.a. yang menceritakan: 

~ ' ,,, -- ... ,,. ,, ,,,, ,,.. "ii ,,,,, J,11 " , ~ 
... ~ ~ j ~J\.i -"f'.'.'.:r. \ \_j' ~"'.".':' .... 4.:..\f.....u \ \ ....,_ ~· ~t \ <\fu . ~ ,, ,w.>i~ .... oA ~~ u 
.J\£,~\;u:5,~~it-::~~j ,z;_;J~~i~ ..1;~\j :~f!\\ 

lfll!,.}• • v-" ,,, . 
Nabi Saw. apabila berbuka mengucapkan doa berikut: "Daha
ga telah lenyap dan tenggorokan telah basah serta pahala te
lah tetap bila AJ.lah Swt. menghendaki. 5> 

Azh-%hama' dengan memakai huruf Hamzah yang dipendekkan 
di akhirnya, artinya dahaga. 

4) 

5) 

Allah Swt. telah berfirman: 

1,:1'"}-'" ., ~ ,,J,:, -:,f' ,,. \ L.· ... ,, • " ...,_..le 4' Jf~U c!.,u,j 
~ 1 ,- .. !, .. ,-v---,, "" 

Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa dahaga 
(kehausan). 

Al-Hat"izh mengatakan, aeakan-akan penulia bermaksud mengisyaratkan 
bahwa katll ini ada yang menyebutkannya dengan h.iina .Jbagai ganti dari 
hatta, dan memang demikianlah kenyataannya. 
Hadis ini berp:redikat hasa,i.. 
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Kami menyebutkan pembahasan ini sekalipun maknanya sudah 
jelas, tiada lain karena. kami pernah melihat orang yang kebi
ngungan dalam lafaz ini hingga ia menduganya dipanjangkan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Surian Abu Daud melalui 
Mu'adz ibnu Zahrah, bahwa telah sampai kepadanya suatu hadis 
yang menceritakan bahwa Nabi Saw. apabila berbuka mengucap
kan doa berikut: 

Ya A/,lah, kareria Engkaulah aku puasa, dan berkat rezeki
Mu-lah aku berbuka. 

Demikianlah lafaz yang diriwayatkannya secara mursaz.6> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui 
Mu'adz ibnu Zahrilh yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. 
apabila berbuka mengucapkan doa berikut: 

,,, :- \ .... 
.J ... t:t\i"_ -:: ,,,,..,,,, ",,,,,,~ .~v,,,., .J, ~ i:2 

• ~~ 19 ~ _j_Jj L ~' L€"' ~ (G ;!J ~ \ . 

Segala puji bagi Aflah yang telah menolongku hingga aku cJa. 
pat puasa dan telah memberi rezeki kepadaku hingga aku da
pat berbuka. 7> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Ibnu Ab
bas r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. apabila berbuka 
mengucapkan doa berikut: · 

~, l.J~~-;r , tr~r ~j_J ~_; , F::.;!.~ ~ ~~, 
,,,. ,, .., ~,,, ,,~..,,. \ ,, ,,.., . . I •.,,, ~\ .. ...,.., ... ., 

Ya Aflah, karena Engkaulah kami puasa, dan atas rezeki-Mu
lah kami berbuka, maka "terimalah dari kami, sesu.ngguhnya 

6) Tetapi hadia ini mempunyai ayawahid yang :manpark-tnya. 
·?) Hadia munal laai dlulJf. tetapi meatp11Dyai -,.Aid, yaitu hadis eebelumnya. 
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Engkau adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengeta
hui.8> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Majah dan kitab Ibnu 
Sinni melalui Abdullah ibnu Abu Mulaikah, dari Abdullah ibnu 
Amr ibnul Ash r.a. yang menceritakan: 

,,, ' .... \ 
\ -:-"'_H ~, J~,,_,; ~--:J" &t\ }l;;,-t\\J" "-' ; ,: " ,... 

~~o =aJAl r-'--'; ... ,-v.J ~ ~.J L ''-""' 
,;,... ... ... /~;,9j l ........ ~~~ 0 f?;. ~ 

• <r :.:,--- ;~ ., 

Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Sesung
guhnya bagi orang yang puasa ketika berbuka benar-benar 
terdapat doa yang tidak ditolak." 

lbnu Abu Mulaikah mengatakan bahwa ia pemah mendengar Ab
dullah ibnu Amr mengucapkan doa berikut ketika berbuka: 

; ....:, ~ .J; \ ~,....,,.,,,\ ,, ..... .,,.._,,,.,,, .,~,,,,, ,,,,,,,, :,~t,,"""' ,,,,,"', 
~ ~~ --~ ~ ..... ,,,~ .. \ ~--? e.u ~\ .,\ :!~tt, ,,.v;, . ~ (J' ' ,,, .- ,,, J;, ~ ... \.......-V 
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu melalui 
rahmat-Mu ya~ memuat segala sesuatu, semoga Engkau 
mengampuniku. 

Doa apablla berbuka di tempat suatu kaum 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan yang 
lainnya dengan sanad lO) yang sahib melalui Anas r.a.: 

.t./l f;~.~~:.J,~~k: ... ,~~~~-:;~,1~ • " . i:r.; . ; . r---A-'.,.. ~ o 
1 ;,..4~1\\5. ~J ~f\ Jtj'-:ti.J._ J6\i '~-:: ~ ._;{,, 
~-'..... ""' - ~ ~ ' ~ .. .:.-'-'-i-~ 

8) Sanadnya dhaif, tetapi pennulaannya mempunyai aya.wahid melalui hadis 
aebelumnya. 

9) Hadis berpredikat haaan. 
10) Di dalam sanadnya terkandung ke-dhaif-an, tetapi hadis ini sahih men'lll'llt 

jalurnya. 
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Bahwa Nabi Saw. datang kepada Sa'd ibnu Ubadah, maka 
Sa'd menyuguhkan roti dan anggur kering, lalu Nabi · Saw. 
makan. Setelah itu Nabi Saw. bersabda, "Telah berbuka pada 
kalian orang-orang yang puasa, dan telah memakan makanan 
kalian orang-orang yang bertakwa, serta para malaikat telah 
mendoakan kalian. 11 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui sahabat 
Anas r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. apabila berbuka 
pada suatu kaum, beliau mendoakan mereka, yaitu: "Telah berbu
ka pada kalian orang-orang yang puasa," hingga akhir hadis. m 

Doa blla menjumpal lallatul qadar 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi, Imam 
Nasai, Imam Ibnu Majah, dan lain-lainnya dengan sanad yang 
sahih melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

t .J1 ti~ (,...,.:.j "!(~ ~,jf" (!.,~~~I ~IJ/~J"'\;'t,"li 
'~ ~ ~ ~- ,,,. u,...... ~J.. j 

, ~/;,[(j~;t1~~~~lf!&=t'i'-t;; 
Aku pemah bertanya, "Wahai Rasulullah, doa apakah yang 
aku ucapkan bila aku menjumpai lailatul qadar?" Beliau 
menjawab, "Ucapkanlah, 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau 
Maha Pemaaf lagi menyukai sikap pemaaf, maka maafkanlah 
aku semua." 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan sahih. 
Teman kami mengatakan, disunatkrui memperbanyak doa ini 

dalam lailatul qadar. Disunatkan pula membaca AI-Qur'an, mem
baca semua zikir dan doa yang disunatkan pada waktu dan tem-

11) Hadis luisan. 
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pat yang dimuliakan. Semua itu telah kami jelaskan, baik secara 
global maupun secara rinci. 

Imam Syafii mengatak.an, disunatkan kesungguhan ibada:h 
pada siang hari sama dengan kesungguhan pada malam harinya. 
Demikian menurut nash yang dikatakannya. Di dalam lailatul qa
dar disunatkan pula memperbanyak doa yang menyangkut hal
hal penting kaum muslim, karena hal ini merupakan perlambang 
orang yang saleh dan hamba Allah yang arif. 

Zlklr dalam l'tlkaf 

Dalam melakukan i'tikaf disunatkan memperbanyak membaca Al
Qur'an dan zikir yang lainnya. 
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ZIKIR-ZIKIR HAJI 

; 

Zik.ir dan doa haji banyak sekali, tetapi kami akan menyajikan 
hal-hal yang penting saja. Zik.ir dalam haji ada dua macam, yaitu 
zikir yang dibaca sewaktu dalam perjalanan dan zikir yang dibaca 
di dalam ibadah haji itu sendiri. Zikir yang dibaca di dalam perja
lanan sengaja kami akhirkan karena kami gabung dengan pemba
hasan dalam perjalanan. Sedangkan zikir yang dibaca di dalam 
ibadah haji sendiri akan kami ketengahkan berdasarkan urutan 
pekerjaan haji. Kami sengaja menyebutkan dalil dan hadis hanya 
sebagian kecil, karena khawatir kitab ini akan menjadi panjang 
dan membosankan bagi para pembaca. 

Hal yang mula-mula dilakukan ketika hendak ihram ialah 
mandi, wudu, dan memakai kain serta selendang. u Kami telah 
menerangkan doa yang dibaca oleh orang yang wudu dan orang 
yang mandi, demikian pula doa tentang memakai pakaian. Sete
lah itu hendaknya ia melakukan salat dua rakaat; mengenai zi
kimya, telah kami terangkan di dalam Bab "Salat". 

1) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzka1'-nya mengatakan, hal ini sahih berda
sarkan perbuatan Nabi Saw. Syaikhain telah .meriway~tkan bahwa Nabi 
Saw. melakukan ihram dengan memakai kain dan sefondang. Atau berdasar
kan ucapan (sabda) beliaµ Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Uwwanah di da
lam kitab Shahih-nya, yang lafaznya seperti berikut: "Hendaklah seseorang 
dari kalian ihrall1 dengan memakai kain sarung dan kain selendang serta ke
dua terompah." Disunatkan kain sarung dan kain selendangnya berwarna 
putih, disunatkan pula yang baru lagi benih; jika tidak ada, maka yang ber
sm saja. Makruh memakai pakaian ihram yang terkena najis kering dan ka
in yang dic:elup seluruhnya atau sebagiannya, sekalipun sebelum dirajut jadi 
kain. Demikian menurut pendapat yang cukup ~lasan. Mengenai pakaian 
yang dicelup dengan 'ashfar dan za'fciran. harus dihindari. 
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Dalam rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah disunat
kan membaca surat Al-Kafirun, dan dalam rakaat keduamemba
ca surat Al-Ikhlash. Apabila seseorang telah selesai salat, disu
natkan berdoa menurut kehendaknya. Kami telah menerangkan 
sejumlah zikir dan doa sesudah salat'. 

Apabila ia hendak ihram, terlebih dahulu berniat dalam hati, 
dan disunatkan membantu hati dengan mengucapkannya dengan 
lisan2>, yaitu mengucapkan, "Aku berniat haji dan melakukan ih
ram karena Allah Swt. Labbaikallaahumma labbaika," sampai 
akhir talbiyah: 

Yang diwajibkan dalam niat ialah melakukannya dengan ha
ti, sedangkan dengan lisan hukumnya sunat. Seandainya sese
orang hanya berniat dengan hati, sudah cukup; tetapi jika ia rhe
lakukannya hanya dengan lisan, tidak mencukupi. Imam Abul 
Fat-h alias Sulaim ibnu Ayyub Ar-Razi mengatakan, seandainya 
seseorang mengucapkan sesudah niat tersebut doa berikut: 

. cl 7J ti),..£ j ~_; ~;.& j ~ f _r\ aJ ~ ~ ~\ 
Ya Allah, karena Engkaulah aku ihramkan diriku, rambutku, 
kulitku, dan dagingku serta darahku. 

Maka hal ini baik. 3> Selain Abul Fat-h ada yang mengatakan bah
wa hendaknya selain itu seseorang mengucapkan pula: 

) ".,.,,,,,,, .,,,, " .,..,.~,,,,, ' ,,,,,, " ,. ''.,. ... 
• "! ~ ... a · \s ". , : .. ~ · J\ ~/.d1t1 ~ . ~, .. ~ . -~ .,,.\.....-W 

Ya Allah, aku niat berhaji, maka tolonglah aku untuk mela
kukannya dan terimalah haji ini dariku. 

2) Ibnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan, yang menjadi dalil 
bagi kekhususan niat ihram dengan lisan ialah sebuah riwayat yang dikete
ngahkan oleh Imam Syafii melalui Sufyan, dari Hisyam dan Urwah, dari 
ayahnya yang menceritakan bahwa Siti Aisyah r.a. pernah mengatakan, "Hai 
anak saudaraku, apakah engkau menyebut pengecualian bila engkau haji?" 
Aku berkata, "Apakah yang harus aku katakan?" Ia menjawab, "Ya Allah, 
aku menghendaki haji dan bertujuan untuk melakukannya. Jika Engkau me
mudahkannya bagiku, maka hal i~ ibadah haji." 

3) Al-Hafizh mengatakan, apa yang disebutkan oleh Syekh (Imam Nawawi), da
ri Sulaim ibnu Ayyub dan lain-laiimya, aku belum pernah melihatnya mela
kukan hal teraebut. 
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Kemudian ia mengucapkan doa talbiyah berikut: 

Aku penuhi panggilan-Mu, ya Al,lah, aku penuhi panggilan
Mu, aku-penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku 
penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat 
hanyalah milik-Mu, juga semua kerajaan, tidak ada sekutu 
bagi-Mu. 

ltulah talbiyah Rasulullah Saw. 
Pada permulaan talbiyah seseorang disunatkan mengucapkan 

doa berikut: 

Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, dengan (melakukan iba
dah) haji. 

Jika orang yang bersangkutan mengerjakan ibadah haji. Jika ia 
mengerjakan ibadah umrah, maka doanya seperti berikut: 

Aku penuhi panggilan-Mu, ya AJ,lah, dengan (mengerjakan 
ibadah) umrah. 

Menurut pendapat yang sahih, ia tidak boleh menyebutkan kata 
haji dan umrah dalam talbiyah berikutnya, sesudah ia menyebut
kannya pada permulaan talbiyah. 

Talbiyah itu hukumnya sunat. Seandainya seseorang mening
galkannya, ibadah haji dan umrahnya tetap sah, tidak ada apa
apa atas dirinya; tetapi keutamaan yang besar terlewatkan.dari
nya karena tidak mengikuti jejak Rasul Saw. Demikian menurut 
pendapat yang sahih dari ma~ab kami dan mazhab kebanyakan 
ulama. Sebagian dari teman kami ada yang mewajibkan, dan se
bagian lainnya ada yang mensyaratkan demi sahnya ibadah haji. 
Pendapat yang benar adalah yl\llg pertama, tetapi disunatkan me1 
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melihara hal tersebut demi mengikuti jejak Rasulullah Saw. dan 
untuk membebaskan diri dari masalah yang diperselisihkan. 

Apabila seseorang berihram untuk orang lain, hendaknya ia 
mengucapkan niat seperti berikut: 

Aku niat haji dan melakukan ihram untuknya karena Allah 
Swt. sebagai ganti dari si Fulan. Aku penuhi panggilan-Mu, 
ya Allah, sebagai ganti dari si Fulan. 

Kalimat selanjutnya sama dengan kalimat yang dibaca oleh orang 
yang berihram untuk dirinya sendiri. 

Sesudah talbiyah disunatkan membaca salawat untuk Rasu
lullah Saw., berdoa untuk dirinya sendiri dan orang yang dike
hendaki mengenai perkara akhirat dan dunia, memohon kerida
an-Nya, surga, dan memohon perlindungan-Nya dari neraka. 

Disunatkan memperbanyak membaca talbiyah dalam semua 
keadaan; sedang berdiri, duduk, berjalan, berkendaraan, berba
ring, istirahat, berjalan, sekalipun mempunyai hadas, sedang ju
nub, sedang haid, ketika mengalami pembaruan dan perubahan, 
menyangkut zaman atau tempat, dan lain sebagainya, seperti da
t,mgnya siang dan malam hari, ketika waktu sahur, teman-teman 
berkumpul, berdiri dan duduk, naik dan turun, berkendaraan dan 
turun, sehabis melakukan salat, dan di dalam masjid. Menurut 
pendapat yang sahih, tidak boleh melakukan talbiyah ketika · se
dang melakukan thawaf dan sa'i, mengingat thawaf dari sa'i mem
punyai zikir khusus. 

Disunatkan mengangkat suara ketika mengucapkan talbiyah 
dalam bataa yang tidak memberatkan, dan bagi wanita tidak bo
leh mengeraskan suara, karena •uaranya dikhawatirkan akan 
menimbulkan fitnah. 

Disunatkan · mengulang bacaan talbiyah sebanyak tiga kali 
atau lebih untuk setiap kali bacaan, yaitu dengan cara berturut
turut, tidak diputuskan dengan. pembicaraan, tidak pula. dengan 
hal lainnya. Jika ada seseorang mengucapkan salam kepadanya, 
hendak)ab ia meJV&wab salain~ tetapi makruh baginya meng• 
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ucapkan salam kepada orang lain dalam keadaan demikian. 
Apabila ia melihat sesuatu yang . menakjubkan, hendaklah 

mengucapkan doa berikut: 

Aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan yang se
jati itu adalah kehidupan akhirat. 

Hal ini mengikuti jejak Rasulullah Saw.4> 
Talbiyah masih tetap disunatkan hingga melempar jumrah 

'aqabah pada Harl Raya Kurban atau melakukan thawaf ifadhah, 
jika ia mendahulukan thawaf ifadhah daripada melempar jumrah 
'aqabah. Apabila ia telah memulai dengan salah satunya, maka 
barulah ia menghenti):tan talbiyahnya begitu ia memulainya, dan 
menyibukkan diri dengan bacaan takbir. Imam Syafii mengatakan 
bahwa orang yang berumrah terus melakukan talbiyahnya hingga 
mengusap rukun. 

Apabila orang yang ihram sampai di'Tanah Suci Mekah, ia 
disunatkan mengucapkan doa berikut: 

,,... ,.._ ,.._ _,, < ,,. J ,, ,,. J ,,,, ' ,., .J ,.., ,,,, 
~~~~~ ~--?,li11~~('-~l,cl._r'-lA~I 
. ~u; \ ~,-- &Cr'1: '-9-I;,:,, ~'1l;~!:.;-,.:f ,,,,,,,., ,.. o--!J ,., .. ~ u! .,,,, . ~ . ,,,, . ~~ ,,,, .,. I--' .. 

Ya AUah, ini adalah Tanah Suci-Mu dan keamanan-Mu. Ha
ramkanlah diriku atas neraka, amankanlah daku dari azab-

4) Ibnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Al-Hafizh me
ngetengahkan sandaran mengenai apa yang telah disebutkan oleh penulis be
rupa perkataan, "Apabila merasa takjub terhadap sesuatu," melalui jalur 
Imam Syafii dari Mujahid yang menceritakan bahwa Nabi Saw. mengeras
kan bacaan talbiyahnya, "Labbaikallaahumma labbaik," hingga akbir talbi
:,ah. Pada suatu hari ketika manusia ban.yak yang meninggalkannya, hingga 
beliau merasa heran apa yang telah terjadi, maka beliau mengucapkan, "Aku 
penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan yang sejati itu adalah kehi
dupan akhirat." 

Ibnu Juraij mengatakan, "Aku menduga hal tersebut terjadi pada hari 
Arafah." Al-Hafizh mengatakan, hadis ini berpredikat mursal. 
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Mu di hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu, dan 
jadikanlah diriku termasuk kekasih-Mu dan orang yang taat 
kepada-Mu. 

Sesudah itu dianjurkan berdoa menurut apa yang disukainya.5> 

5) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan bahwa penulis di da
lam kitab Al-Majmu' melalui Al-Mawardi mengatakan, sesungguhnya Ja'far 
ibnu Muhammad meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya yang menceri
takan, "Nabi Saw. selalu mengucapkan doa berikut bila memasuki Mekah, 
yaitu: 

_;;;~f _, .~/.:U:t ! ;,?-'~(~. ;:,::tt;. ~ ~ ~,f41, 
~f ,,,.., .... J.-f,, .... , -;-~ .. -;::t\' l "~ ", -;'t .... ~ \~.;:,\" ~~ ~t~.;..: ~:::'::'11-.... :U\.iZo..:.UL..il •..!.Iv:-~ .., 11~•..::.J_)~ '-'' .:.,~ .l • ~UQ 

~ .i;:,5i.i:i~~~.~\~~;;},f~r.~1~;a!f1 .... :,.. ,.,,.. ,,,,, .,,,, :,.. ,,,,,,, ,,,,,,, ....... ,,,,,, 

~1:.:~ .fl ,:;:,,,,I,., ~,~_,, .... ~ .... ~ ... \,Zr:_...\,,. -::-~ {,., 
• ~~Xi~ .,,~~#.JJ . u .9,.!J~ 

Ya Allah, negeri ini adalah negeri-Mu, dan rumah ini adalah rumah-Mu, aku 
datang untuk memohon rahmat-Mu, menetapi taat kepada-Mu, mengikuti pe
rintah-Mu, rida dengan takdir-Mu, lagi berserah diri kepada perintah-Mu. 
Aku memohon kepada-Mu dengan permohonan orang yang berhajat kepada
Mu, takut kepada siksa-Mu, dan khawatir dengan hukuman-Mu; semoga 
Engkau menerima-Ku dengan pemaafan-Mu, semoga Engkau memaafkan da
ku dengan rahmat-Mu, dan semoga Engkau memasukkan diriku ke dalam 
surga-Mu.• 

Ibnu Allan mengatakan bahwa Al-Hafizh berkata, "Al-Mawardi tidak me
nyandarkan hadis ini, tidak pula aku menjumpainya dalam keadaan mau
shul, serta tidak pula hadis sebelumnya. Ja'far yang dimaksud ini adalah 
yang dijuluki Ash-Shadiq, ayahnya adalah Muhammad Al-Baqir. Kakeknya, 
andaikata dhamir kembali kepada Muhammad, dia adalah Al-Husain ibnu 
Ali. Dapat pula diinterpretasikan bahwa yang diinaksud adalah ayahnya, ya
itu Ali ibnu Abu Th.alib; karena Ali adalah buyutnya. Berdasarkan pengerti
an pertama, hadis ini berpredikat mursal; kami menemukan di dalam kitab 
Musnadul Firdaus melalui hadis lbnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa 
ketika Nabi Saw. thawaf di Ka'bah, beliau meletakkan tangannya di Ka'bah 
(rukun), lalu berdoa, "Ya Allah, bait ini adalah bait-Mu, dan kami adalah 
hamba-hamba-Mu, ubun-ubun kami berada di dalam genggaman (kekuasa
an)-Mu," hingga akhir hadis. Sanad hadis berpredikat dhaif. 
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Apabila seseorang memasuki kota Mekah dan pandangan ma
tanya melihat Ka'bah serta sampai di Masjidil Haram, ia disunat
kan mengangkat kedua tangan dan berdoa. Dalam suatu riwayat 
disebutkan bahwa doa seseorang muslim diperkenankan ketika ia 
melihat Ka'bah. Doa yang dimaksud adalah seperti berikut: 

Ya Allah, berilah tambahan kepada rumah ini kemuliaan dan 
kebesaran, kehormatan dan wibawa, dan berilah (pula) tam
bahan kepada orang yang memuliakannya dan yang menghor
matinya dari kalangan orang yang berhaji dan berumrah ke
padanya, tambahan kemuliaan, kehormatan, kebesaran, dan 
ketakwaan. 

Hendaknya ia mengucapkan pula doa berikut: 

. t)A2J Li e -·l-:-~ ;.. l ,)r)\1J 1 ~ -- Jr5taJ 1 ::: ,\, ~ ~'n1 • -~ .. )_J , ,., 

Ya Allah, Engkau adalah Yang Mahasejahtera, dari Engkau
lah sumber semua kesejahteraan, hidupkanlah kami dengan 
sejahtera. 

Setelah itu ia berdoa menurut apa yang disukainya menyangkut 
kebaikan akhirat dan dunia. Ketika ia memasuki masjid, dianjur
kan mengucapkan doa memasuki masjid yang keterangannya te
lah disebutkan pada permulaan kitab ini, yaitu dalam Bab "Mas
jid". 

Zikir-zikir thawaf 

Ketika mengusap Hajar Aswad dan ketika memulai thawaf, disu
natkan mengucapkan zikir berikut: 

r,....t""'i ..-: ' \ ' a,~~~;;.-- c11 ~c:~.\~~u, ,~ ~,-- dl,~ ~ ...-:.,, .... ,.. ~ )- ........ . ~.,, ,;.,~ 
r, 
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Dengan menyebut asma Aflah, Aflah Mahabesar. Ya Allah, 
(Kami lakukan hal ini) karena iman kepada-Mu, membenar
kan kitab-Mu, menunaikan janji-Mu, dan mengikuti sunnah 
Nabi-Mu Saw. 

Disunatkan mengulang zikir tersebut di kala perada lurus sejajar 
dengan Hajar Aswad dalam setiap thawaf, dan II_lengucapkan doa 
berikut di kala melakukan lari kecil pada tiga putaran thawaf, ya
itu: 

{"f-°;:", r,_,";,, ... 1~"--! ~ .... ,~"':'... ,~ :J .. t~ f:a; ~-,, ;:;_, ~~\( 
-~~.. ~ ,~~ ~.l_J l~_J.J • ...r • • I 

Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji mabrur, dosa yang diam
puni, dan sa'i yang disyukun (mendapat balasan pahala).6> 

. Hendaknya pula mengucapkan doa berikut pada empat putaran 
yang masih tersisa, yaitu: 

,..,~ ,,,,,, ,,, ,,... . ) \ ,.. 
~~d,.,,---..~, :? , ... ~~ (f~- . "\.... ,,,.. .... , ... ,,_ :, f ~1!1 'p-:; ~ l)P': i-.:.;..J ~ ,,-:-. ~ u:ic~ '~ _) .!.9 ~ 
_.....\i-::-1~,..~:-----,.,, .. ,,,. ~~\.Ol'i.,,... ,..,,.. ,--~--!..t\,ll\,:-.. ',,-:--~ .... ,:n-U)\.,..-1 l...,j""""i;_,-'"• 111>" ,.._.l ~-' '! 111:>l..,.l..U (,:,~ ~_) . ,.,,,, ,;_;,,, ,,,,, .. ,,,,, ,,, . 

,jr.J, ,,, 
Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, dan maafkanlah semua do
sa yang Engkau ketahui, sedangkan Engkau Mahaperkasa la
gi Mahamulia. Ya Allah, Rabb kami, berikanlah kepada kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah 
kami dari azab neraka. 

6) Ibnu Allan di dalam Syarhul Adzkar lnengatakan bahwa Al-Hafizh mengata
kan, "Doa ini disebutkan oleh Imam Syafii. Imam Baihaqi menisbatkannya 
kepada Imam Syafii di dalam kitab Al-Kabir, juga di dalam kitab Al-Ma'ri
fah, tetapi Imam Baihaqi tidak menyebutkan sanad Imam Syafii. Hal ini 
akan dibahas di dalam Bab "Berlari Kecil di Antara Shafa dan Marwah" dan 
bab lainnya. 
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Imam Syafii mengatakan bahwa zikir yang paling disukai dalam 
thawaf ialah, "Ya Allah, Rabb kami, berikanlah kepada kami ke
baikan di dunia," hingga akhir bacaan. Imam Syafii mengatak.an, 
"Dan ak.u menyukai bila doa tersebut diucapkan dalam semuanya. 
Disunatkan berdoa di antara thawaf dengan doa yang disukai me
ngenai perkara agama dan duniawi. Seandainya seseorang ber
doa, Ialu jamaah mengamininya, maka hal ini baik." 

Telah diriwayatkan melalui Al-Hasan, bahwa doa di tempat 
tersebut diperkenankan clalam lima befas tempat, yaitu ketika 
thawaf, di multazam, di bawah talang Ka'bah, di dalam Ka'bah, 
ketika di sumur zamzam, di atas Shafa dan Marwah, di tempat 
sa'i, di belakang maqam Ibrahim, di Arafah, di Muzdalifah, di Mi
na, dan ketika berada pada ketiga jumrah. Menyesallah orang 
yang tidak sungguh-sungguh berdoa pada tempat-tempat itu. 

Mazhab Imam Syafii dan kebanyak.an muridnya mengatak.an, 
disunatkan membaca AI-Qur'an dalam thawaf, karena thawaf me
rupak.an tempat berzikir, dan zikir paling utama ialah membaca 
AI-Qur'an. Tetapi Abu Abdullah Al-Hulaimi dari kalangan orang 
yang terkemuka dari murid Imam Syafii mengatakan tidak disu
natkan membaca AI-Qur'an dalam thawaf. Tetapi pendapat yang 
sahih adalah yang pertama. 

Teman kami mengatak.an, membaca Al-Qur'an lebih utama 
· daripada doa-doa yang tidak di-ma'tsur. Adapun doa yang di-ma'
tsur, jelas lebih utama daripada membaca Al-Qur'an menurut 
pendapat yang sahih. Menurut pendapat lainnya, membaca Al
Qur'an lebih afdal daripada doa-doa yang di-ma'tsur. 

Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini mengatakan, disunatkan 
m_embaca AI-Qur'an dalam musim haji sekali khatam dalam tha
waf agar pahalanya makin besar.7> 

Setelah selesai thawaf dan selesai salat sunat _thawaf dua ra
kaat disunatkan pula memanjatkan doa yang disukai. Di antara 
doa yang di-ma'tsur ialah seperti berikut: 

,t~---{~:<_, ~i ~ c1)~-!~-- '1l~\3\ ~~~ ~ I_J~ .... ~ • .. .... ir.i_j • 
,(II, ... 

7) Al..Juwaini tidak mempunyai sandaran dalam hal ini. 
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~--:=:1\~\J"cil~_;©\~ ~ jSQi~(i.\11__, ~;'~ :, 
.,,., ,,,,v:;- -,,,,, .,,, ,,,,, ,, ' ~ ,,,, ,, 

• J_,t _-;t\ )~;.\\ r~..r ~ 
Ya AUah, aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, aku da
tang dengan membawa dosa-dosa yang banyak8> dan amal
amal yang buruk. Ini adalah tempat untuk memohon perlin
dungan kepada-Mu dari neraka, maka ampunilah daku, se
sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Ya Allah, bagi-Mu-lah_ segala pufi, yaitu pujian yang meme
nuhi nikmat-Mu dan yang mengimbangi tambahannya dari
Mu. Aku memuji kepada-Mu dengan semua pujian-Mu yang 

8) Di dalam salinan yang lain disebutkan, "Dengan membawa dosa-dosa besar." 
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aku ketahui dan yang tidak aku ketahui atas semua nikmat
Mu, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, 
(aku memuji kepada-Mu) atas semua keadaan. Ya Allah, lim
pahkanlah salawat dan salam kepada Muhammad dan kelu
arganya. Ya Allah, lindungilah aku dari setan yang terkutuk, 
lindungilah aku dari semua kejahatan dan jadikanlah diriku 
menerima apa yang Engkau rezekikan kepadaku serta ber
kahilah dalam rezekiku. Ya Allah, jadikanlah diriku terma
suk orang paling mulia dari kalangan orang yang berziarah 
kepada-Mu, dan tetapkanlah diriku pada jalan kelurusan 
hingga aku b_ersua dengan-Mu, wahai Rabb semesta alam, ~ 

Setelah itu ia berdoa dengan doa yang disukainya9>. 

Doa di Hijlr (Ismail) 

Hijir Ismail pada awal mulanya termasuk bagian dalam Ka'bah. 
Dalam pembahasan terdahulu telah kami kemukakan bahwa di
sunatkan berdoa di dalamnya. 

Di antara doa yang di-ma'tsur ialah seperti berikut: 

Wahai Rabbku, aku datang kepada-Mu dari belahan bumi 
yang jauh karena mengharapkan kebaikan-Mu. Maka beri
kanlah kepadaku sebagian dari kebaikan-Mu yang mencukupi 
diriku dari kebaikan selain-Mu, wahai Tuhan yang dikenal 
suka memberi kebaikan. lO) 

9) lbnu -:Allan di dalam Syarhul Adzkar menptakan, ·AI-Hafizh mengatakan 
bahwa ia belum pernah menemukan asal dari hadis ini." 

10) lbnu Allan mengatakan bahwa Al-Hafizh pernah mengatakan, "Kami telah 
meriwayatkan atsar tersebut di dalam kitab Al-Muntazham da?- kitab Mutsi
rul '.A,zm oleh Ibnul Jauzi d~an sanad yang dhaif melalui jalur lbnu Dinar. 
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Doa di Ka'bah 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Nasai melalui Usamah 
ibnu Zaid r.a. yang menceritak.an: 

,, , ,: ' ,,,. ' ,,,.,,, 
~ A ~\. ~7~\ l~-' ~,-,_,l ','.', ci.iu~. ;,~\J "J , ~, ~ .. ~ r......i--',.. ,.. ~.10 
,,,., ,.,. ,.. ~;(~-',: ,,,..,.. ~,.. ,..,,..,.. ,,,..< '! ,,..,~1" _, J ,, 'L~ ,,,,,.. "\ -l.>-__J , ~ 0 ..\ci-_J .Q ~ .. C:\ '\,...:aN I ~.) ·-~ , 1 ~ ;;.,- , 11 

,,,, "'-" • -'LI~,,,,,"' J• (,J;,,,, '-'• \ 

:fJ)~__,~,~ ,::;.:f.~~,~~Jef'>i~I, ~~1u, 
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J < (,-! \ I O .. U - '2 < 1 I 11.!' 4 II t) I .• • ]A _, I u~,,,, J -.. • • • ,, • ~ ...J LT"'.., 711.'! .....J 

-,; ,.. ,, ,, ,, .,,..,,. ,.. ,, ...-.: ,,. ' ,., :; ,, ,.,. 
,. . • .... ,,, .. tt ,,,.,{,,, .. ,.,.,.. "'"' "'\~ ,"'::~,... ,, ,, .,, ~to,r(I., .ll~ '6JLc.u...J_'j l~ •C.u,l 9-l:.u.J~ ;,c,.,) I " .. JI 

;, ,,,.,, ,,,, ,,, ~ ~,, -,,,,, ~;,,, 
,... "'< ~..,. 

-~..r~ 
Rasulullah Saw. ketika memasuki Baitullah mendatangi bagi
an yang berhadapan dengan bagian belakang Ka'bah, lalu 
meletakkan wajah dan pipinya pada bagian itu seraya memu
ji dan menyanjung Allah Swt., memohon kepada-Nya, dan 
meminta ampun kepada-Nya. Setelah itu beliau mendatangi 
setiap rukun (sudut) Ka'bah dengan menghadapinya seraya 
bertakbir; bertahlil, bertasbih, dan memuji Allah Swt. memin
ta kepada-Nya dan memohon ampun, setelah itu ba.ru beliau 
keluar.11> 

Ziklr-zlklr sa'I 

Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa melaku
kan doa ketika sa'i diperkenankan (dikabulkan). Hal yang disu-

lbnu Dinar telah menceritakan, 'Ketika aku sedang melakukan thawaf, tiba
tiba aku bersua dengan seorang wanita di Hijir Ismail sedang mengucapkan 
... , 'hlngga akhir atsar;\ Kemudian ia menceritakan suatu kisah baginya dan 
bagi Ayub Aa-Sikhtiyani bersama kisah di atas. Ia menceritakan, 'Maka aku 
menanyakan tentangnya; mereka menjawab bahwa wanita itu adalah Mulai
kah bintil Munkadir, saudara perempuan Muhammad ibnul Munkadir, salah 
seorang imam para tabi'in'.I' 

11) Hadis ini sahib, dinilai sahih .oleh Al-Hatizh di dalam Takhrijul Adzkar. 
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natkan ialah memperpanjang berdiri di atas Shafa seraya meng
hadap ke arah kiblat, lalu bertakbir dan berdoa serta mengucap
kan zikir berikut: 

Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, dan 
bagi Allah segala puji. Allah Mahabesar atas petunjuk-Nya 
kepada kami, dan segala puji bagi Allah atas apa yang telah 
dianugerahkan-Nya kepada kami. Tidak ada Tuhan selain 
Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua keraja
an (kekuasaan), bagi-Nya segala puji. Dia yang menghidup
kan dan Yang mematikan, di tangan (kekuasaan)-Nya-lah se
gala kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ti
dak ada Tuhan selain Allah, Dia telah menunaikan janR-Nya, 
menolong hamba-Nya, dan mengalahkan golongan yang berse
kutu sendirian. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan kami ti
dak menyembah selain kepada-Nya seraya mengikhlaskan ke
taatan kepada-Nya, sekalipun orang kafir benci. Ya Allah, se
sungguhnya Engkau telah berfirman, "Berdoalah kalian kepa
da-Ku, niscaya Aku memperkenankan bagi kalian," dan se
sungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji. Sesung
guhnya aku memohon kepada-Mu sebagaimana Engkau telah 
menunjukkan aku kepada Islam, semoga Engkau tidak men-
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cabut Islam dariku hingga Engkau mewafatkan diriku, se
dangkan aku dalam keadaan muslim. 

Kemudian ia berdoa menyangkut kebaikan dunia dan akhiratnya. 
Ia mengulangi zikir dan doa tersebut sebanyak tiga kali, dan ja
nganlah ia bertalbiyah. Apabila ia telah sampai di Marwah, hen
daknya ia menaiki ~uncaknya dan mengucapkan pula doa dan zi
kir seperti di Shaf a. 12> 

Kami meriwayatkan sebuah atsar melalui. Ibnu Umar r.a., 
bahwa ia mengucapkan doa berikut ketika ~:rada di atas Shafa: 

~ ,,_, ... ~({".'"'~~,,,,a;~((: ..... ;.,!_ ~~t, 
)J-U__)_, .. ...;~..9 ,,,, .. ,,,, ~ ,..~ ... ;. !,: ,,,...._, 

r-r ..... '"', ~J,"°'u"1 1~,,,, "i!..f'"-=',.,... ~ ~,,,, ,:~~~\ 1~;; 
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Ya A/,lah, peliharalah kami dengan agama-Mu, taat kepada
Mu dan taat kepada Rasul-Mu, serta jauhkanlah diri kami 
dari hukuman had-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai
Mu, mencintai malaikat-malaikat-Mu, nabi-nabi dan rasul-ra
sul-Mu, serta mencintai hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya 
A/,lah, cintailah kami oleh-Mu, oleh malaikat-malaikat-Mu, 
nabi-nabi dan rasul-rasul-Mu, serta hamba-hamba-Mu yang 
salf!h. Ya Allah, mudahkanlah kami kepada kemudahan, ja
uhkanlah kami dari kesulitan, dan ampunilah kami di .akhi
rat dan di dunia. Jadikanlah kami termasuk pemimpin 
orang-orang yang bertakwa. 

2) Hadis ini sahih, diketengahkan oleh Imam Muslim, Imam Darimi, Imam Abu 
Daud, dan Imam Nasai melalui hadis Jabir r.a. yang panjang mengenai iba
dah haji Rasulullah Saw. 
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Ia mengucapkan doa berikut ketika berangkat dan kembali di an
tara Shafa dan Marwah: 

Wahai Rabbku, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan. maaf
kanlah dosa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau 
Mahaperkasa lagi Mahamulia. Ya Allah, berikanlah kepada 
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliha
ralah kami dari azab neraka. 13> 

Termasuk di antara doa terpilih ketika melakukan sa'i dan di se
mua tempat ialah seperti berikut: 

,., ,,,, ,.,,,, ,,, JJ" "'J ,,,J,,,, 
'cl." J:i.;, _\:: ""':. ;ur .. ,,,,,\:: ,,,,~.., . ~, ~ ~ ,__, I, ,~u I ~"-- ;.., ;,, ::-- .. ,, .. 

Ya Allah, wahai Tuhan Yang membolak-balikkan kalbu, te
tapkanlah kalbuku pada agama-Mu. 

~ "· _ .. ,,, "~\_,,,,,,,,, , ~ ~L::':... ,,' ~ G .; \ ~ ~ t, 
... ~ ,,r; ~ J ,,, -:J ... • • :,,> r.:;,., .,, ,... k 621 ,... ,., ,,,,, ,,.. ,,,, ~'!''I,, .. , ,...-:it,,.., ... ,.,. '- ~ "~f1., "J "'J ,, .. ,,,. <a-::;-,, .... 

-~UJ ~o~~ ,,.. · . ~ ..Jfa _j. l,s" J:==,~ ~,,,.vi...!u~ ... ,.... ,,.. 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu hal-hal 
yang memastikan rahmat-Mu dan hal-hal yang menetapkan 
ampunan-Mu, keselamatan dari semua dosa, memperoleh sur
ga, dan selamat dari neraka . 

. ~~j1~;:t~~~~4fi~6~1~~'lfi 
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, 
takwa, memelihara kehormatan, dan kecukupan. 

13) Hadis ini berpredikat mauquf lagi. sahih. 
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....-: .,,. " ,,,,,JM" ,, ,,,,, ,, .,,. ...... ,;;1.,,; 
. i!lj .,~ ~j '1J :.J ~ ·<'3 \ ~ ~\:.. ~ 1t I ""' ,,,,, ,,, . , . v:" :-~ ,,,,,,, ,,,,,, .,~ 

Ya Allah, tolonglah aku.untuk berzikir kepada-Mu, bersyukur 
kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan_ baik. 

~i"J"'fr; ..... L_" .~.:~~&_,~r- 2:ilGJ,e: J"'1 \J.T >' ~ ,,.... ,,, ,,, ,.. ....... ~.,,.. ,..,,. 
~t.:J;L~,~~ /--,~~ #~ '~ ~ .l~f, 
~'11-',; ,.,_,, .. l ,\ ~ "\J_!i'-,~~ ~~fi~-:i~-:. ~f ~ . ~:J c.;;--' _J ~ c.r.. .. ,,, ~ ~ • .. "' ... .... ..... ,,.,, . ;~,,, J"- ? ~,~~ .. \; ... l!J1 

~_J ~~ ...... e,, 'J-1, 
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu seluruh ke
baikan, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku keta
hui. Aku berlindung kepada-Mu dari semua kejahatan, baik 
yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Aku me
mohon kepada-Mu surga serta semua hal yang mendekatkan 
ke surga, baik berupa ucapan maupun amal perbuatan. Aku 
berlindung kepada-Mu dari neraka dan hal-hal yang mende
katkan diriku ke neraka, berupa perkataan ataupun amal per
buatan. 

Seandainya seseorang membaca Al-Qur'an, hal itu lebih afdal; 
dan dianjurkan menggabungkan semua zikir dan doa serta Al
Qur'an. Jika ia bermaksud menyingkat, hendaklah membatasi de
ngan yang terpenting saja. 

Zlklr ketfka keluar dart Mekah menuju Arafat, 

-Apabila keluar dari Mekah menuju Mina disunatkan mengucap
kan doa berikut: 

,, ~ ,,, ~ .• .. ,..,, ~ . .J .. .,,. ,.. J~ ,.. "'··x-- 1f\ , ...... _.~_, ... :.l",.,j\(!U ... ," .,,~~,:!~1t, 
~)J ~<.r" ,,:··'('7~ y:, L' .-,.::?-..J ..... rrw 
~hiu. Jt'\1~-~. -::;.:;~~ (\' ~ ~1, ,~:61 J ,,, ~cs-",,,,.., ;,~ . -;,,,;-,, ,, 

4~; ,....,,, ,.... .,,..-:;; 
. ,,.j-li .. " :. . l 'G-. 1~. ~ I 

..J..... ~~ v--r.,- ... ,.. 
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Ya Allah, hanya kepada-Mu-lah aku berharap, kepada-Mu-lah 
aku berdoa. Maka sampaikanlah aku kepada cita-citaku yang 
baik. Ampunilah semua dosaku, serta anugerahkanlah kepa
daku apa yang Engkau anugerahkan kepada orang-orang 
yang taat kepada_-Mu; sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas 
segala sesuatu.14

' 
. 

Apabila berjalan dari Mina ke Arafah, disunatkan mengucapkan 
doa berikut: 

'!,: ~,< ..J .,,.....,,.\1"'~"1 ~,; ,,,.,. " ,,.,,, ,9 "-:;; ,..~ 's 1~\ ~.i,~~ ,~J \!l~JI -Clc:1l.,_••,,,-. ... .J~ I 
...,,.,; - :.,,; _,. ,,,,, -~......,,/ •_,T ... ,,,,,, 

.,--:~.,,.,~ ........ ,,;-~I ,,, .. :-!...-,. .... ,,,,,,,I .... i?"J" ......... ,,, \;,ll1 .,,.. ~.. i.!.u ~·-~JI • ,, .. ..1,.-z- .. 
~'(S1-» ,..i!i~ !J ~...)~ I ~...2.1 • ..,,. (.F ~ l .}_)JAAA 

,, ,,,,, ,,,,, ,,,, .4 ,,,,,. 
'7 ,, ... 

• 'L.....J ...I.! ~,.. 

Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku menghadapkan diri
ku, dan hanya kepada Dzat-Mu Yang mulialah aku bermak
sud. Maka jadjkanlah dosaku diampuni, hajiku diterima, dan 
rahmatilah aku serta janganlah Engkau mengecewakanku; se
sungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. 15

> 

Selain itu hendaknya ia bertalbiyah, membaca Al-Qur'an dan ba
nyak mengucapkan zikir dan doa. Di antara doa yang diucapkan
nya ialah seperti berikut: 

..... .... ~ ' ,, ~ ,,,J. ' .... ) ~ .. 
\!!l~~\:J,..~(:'.';..o ..... ~1~"1(;,">~~IJ ~I!/,, I\\ ~ • ~ )~ ,...'.J .. ,, .... '-,,-u 

Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan ke
baikan di akhirat, serta peliharalah diri kami dari siksa ne
raka. 

14) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Al-Hafizh pernah 
mengatakan, "Menurut pendapatku hadis ini tidak marfu', dan aku menemu
kannya di dalam kitab Al-Manasik oleh Al-Hafizh Abu Ishaq Al-Harbi, tetapi 
ia tidak menisbatkannya kepada selainnya." Al-Aiji mengatakan, sebagian 
ulama menganggap baik bila mengucapkan doa berikut. Lalu disebutkan 
hingga akhir hadis. Hadis ini berpredikat hasan, tetapi tidak diketahui asal
nya. 

15) Al-Hafizh mengatakan, .pendapat mengenai zikir ini saDi'a dengan yang sebe
lumnya. 
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Zikir dan doa ketika di Arafah 

Dalam pembahasan terdahulu -yaitu dalam zikir-zikir hari ra
ya- telah kami kemukakan sebuah hadis Nabi Saw. yang menga
takan: 

. J ~ -= ,4 --J; ,-fJ 1 -- t'LsN (; -'J { .. t/,,. J ,,,,. ~~~, -'.tc • ~LJ ... '.J ...J .. -_J ~ ~r"~; ...J .. -

.. ,r. ~ 1_:~_l~1",.. ~ 17-'tfi ~iJ.\.r ~ q~,tl_--,~ I 11 ~I~ ~_, q,J_, ~ .. ? ~ ; .. 
... !" ... ,,,, "., ,,, 

•_f..~:~~~ 

Sebaik-baik doa ialah di hari Arafah dan sebaik-baik zikir 
yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebe
lumku ialah, 'Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada se
kutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala 
puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 16) 

Oleh karena itu, disunatkan memperbanyak zikir dan doa serta 
melakukannya dengan penuh kesungguhan. Hari Arafah merupa
kan hari yang paling utama untuk berdoa di antara hari-hari 
lainnya dalam setahun. 
Dalam hari Arafah dikerjakan sebagian besar pekerjaan haji17>, 
dan hari Arafah merupakan tujuan utama bagi haji serta menjadi 
rujukannya. Maka seseorang dianjurkan menghabiskan waktunya 
untuk berzikir dan berdoa, membaca Al-Qur'an, membaca berba
gai macam doa, membaca berbagai macam zikir, berdoa untuk di
ri sendiri, melakukan zikir di semua tempat, berdoa sendirian 
dan bersama jamaah, berdoa untuk sendiri, kedua orang tua, 
kaum kerabat, guru-guru, teman-teman, para sahabat, orang
orang yang dicintai, semua orang yang pernah berbuat baik kepa
danya dan semua kaum muslim. Jangan sek-ali-kali ill. berlaku 
sembarangan dalam hal tersebut, karena hari Arafah merupakan 
hari yang tidak dapat ditangguhkan, lain halnya dengan hari-hari 
yang lain. 

16) Hadis berpredikat hasan. 
17) Makna yang dimaksud ialah bahwa wuquf di Arafah merupakan sebagian be

sar dari pekerjaan haji, karena dengan menjumpai hari Arafah seseorang 
memperoleh haji, dan haji terlewatkan bila ia melewatkannya. Karena it.ulah 
Nabi Saw. bersabda, "lbadah haji itu di Arafah." 
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Dalam berdoa, janganlah seseorang memaksakan diri untuk 
bersajak, karena hal ini dapat menyibukkan hati dan melenyap
kan rasa rendah diri, khusyuk, berhajat, tenang, rasa hina, dan 
tunduk patuh. Tidak dilarang jika ia pun mengucapkan doa-doa 
yang ia hafal, baik milik sendiri ataupun milik orang lain; boleh 
pula bersajak, dengan syarat urutannya tidak rancu dan tidak 
menyalahi i'rab. 

Dalam berdoa disunatkan pula memelankan suara, banyak 
beristigfar, dan mengucapkan kalimat tobat dari semua pe
langgaran dengan bersungguh-sungguh. Selain itu hendaklah ia 
mengulang-ulang doa dengan keyakinan akan segera dikabulkan, 
dap hendaklah membuka doa dengan membaca hamdalah dan 
sanjungan kepada Allah Swt., membaca salawat dan salam untuk 
Rasulullah Saw. serta mengakhirinya dengan hal yang sama; dan 
dalam berdoa hendaklah selalu menghadap ke arah kiblat dan da
lam keadaan suci. 

Doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi Saw. pada hari 
Arafah di tempat Wukuf ialah, "Ya Allah, hanya bagi-Mu-lah 
segala puji, seperti apa yang kami katakan dan yang lebih 
baik daripada apa yang kami katakan. Ya Allah, bagi-Mu-lah 
salatku, manasikku, hidup dan matiku, hanya kepada-Mu-lah 
kembaliku, dan hanya milik Engkaulah -wahai Rabbku-
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semua peninggalanku18J Ya Allah, sesungguhnya aku berlin
dung kepada-Mu dari siksa kubur, rasa waswas dalam hati 
dan perkara yang berantakan. Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang didatangkan oleh 
angin. 19

> 

Disunatkan memperbanyak bacaan talbiyah di antara hal terse
but, dan membaca salawat serta salam untuk Rasulullah Saw. Di
anjurkan pula banyak menangis disertai dengan zikir dan doa, di 
tempat itulah air mata dialirkan, semua hambatan dilenyapkan, 
dan semua permintaan diajukan. Sesungguhnya tempat tersebut 
merupakan tempat wuquf yang paling besar, tempat berkumpul 
yang agung, tempat semua hamba Allah pilihan lagi ikhlas ber
kumpul. Arafah merupakan tempat perkumpulan di dunia yang 
paling besar. 

Di antara doa terpililiTalah: 
,,... .......... ....., :::f ,,, Ill -' ' 

.Jt'.:JI ~ \k\:.sci ~;;~~~; l ir-,;:;..t! ~ 1 J tJ I f~'lf\ 
,,,,, • ,,,r"' u,,,,, ,,,,, ... ,,,,,, ,,, 

Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan ke
baikan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka . 

.,..........,$1,). 7,,...q!£i1;, ~~ ?( ~!..:&J, ~~UT . ,,,, ,.,.~ _.,,,,, ' ~ _ ..... _ ~,,... ...-. 

0Z\~I~~ lJJ~&$~Z:J~al\j .-::;,,~1 .,, .,, ,; .,, ,,... ,,...v-::;;- ...... 

-~a,~Jo~ti 
18) Makna yang dimaksud ialah 'warisan dan semua harta bendaku adalah mi

lik-Mu, karena tidak ada seorang pun yang menyekutui-Mu dalam pemilik-
an'. 

19) Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmudzi di dalam Bab "Doan, hadis no. 
3515 melalui hadis Ali ibnu Tsabit, dari Qais ibnu Rabi', dari Al-Aghar ibnu 
Shabbah, dari Khalifah ibnu Hushain, dari Ali k.w. Qais ibnu Rabi' orangnya 
terpercaya, tetapi menjadi pikun pad~ usia lanjut; anaknya menyusupkan 
hadis dengan menisbatkan kepadanya, padahal bukan dari dia. Karena itu, 
Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini gharib dari segi ini dan sanad
nya tidak kuat. 
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Ya Allah, sesungguhnya aku berbuat aniaya terhadap diriku 
dengan perbuatan aniaya yang banyak, dan sesungguhnya ti
dak ada seorang pun yang mengampuni dosa kecuali Engkau. 
Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan be
las kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun 
lagi Maha Pengasih. 

. 
Ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan yang dapat mem-
perbaiki diriku di dunia dan a~hirat. Belas kasihanilah aku 
dengan rahmat yang membuat aku bahagia di dunia dan 
akhirat. Terimalah tobatku dengan tobat yang murni yang ti
dak aku kotori lagi selama-lamanya. Tetapkanlah diriku pada 
jalan istiqamah Galan yang lurus) yang tidak aku seleweng
kan lagi untuk selama-lamanya.20

> 

,,, ,,,,,,, ,,., ,, ,, J ,., ,,, ~ ,,, .ill)"1- ... ,,,.~ltJI~ J1~~a:---J1~i1 Z,o~\£J~,t1 ,,, ,),~~ ., ~ .,,,,.,..,.. ,..... c,; IJ"; ,,,,, \----0-V 
-: ~,... ~-- ."'f\ .. ,... --=-= 1:-- ~l.k,--- ~..Al;,...:,...-
~ ,,, .~ 4~c)&, - _,_, 4 ,,:?i.,S-,.. ~ ,... 

-::'t\,,, 
-~~ 

Ya Allah, pindahkanlah diriku dari hinanya kemaksiatan ke
pada mulianya ketaatan, cukupkanlah diriku dengan rezeki 
halal-Mu agar terhindar dari rezeki haram-Mu, dan dengan 
taat kepada-Mu agar terhindar dari maksiat terhadap-Mu, 
dengan karunia-Mu agar terhindar dari selain-Mu. 

20) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Al-Hafizh mengata
kan, "Aku belum pernah menjumpai sanadnya." 
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Sinarilah kalbu dan kuburanku, lindungilah aku dari semua 
lrejahatan, dan himp~nkanlah untukku semua kebaikan. 21> 

Zlklr ketlka berangkat darl Arafah ke Muzdallfah 

Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa disunat
kan memperbanyak bacaan talbiyah di setiap tempat, dan tempat 
inilah yang paling dikukuhkan untuk membaca talbiyah. Hendak
nya banyak pula membaca Al-Qur'an serta doa, dan disunatkan 
membaca zikir berikut secara berulang-ulang: 

' ' ,. ' ..., ,,.,,, '\'"' , .... ,.,, 1....,~,.-:·.,~ . ~ ,cu'-' l (U ~-- 4.J,., 

Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar. 

Selain it'u, hendaklah mengucapkan doa berikut: 

Ya Allah, hanya kepada-Mu-lah aku berkeinginan, kepada
Mu-lah aku berharap. Maka terimalah ibadah (manasik)ku, 
berilah aku taufik dan rezeki di dalamnya berupa kebaikan 
yang lebih banyak daripada yang aku mohonkan, dan jangan
lah Engkau mengecewakan diriku, sesungguhnya Engkau 
adalah Allah Yang Maha Pemurah lagi Mahamulia. 22> 

Malam tersebut merupakan malam hari raya. Dalam pembahasan 
terdahulu telah disebutkan keutamaan menghidupkan malam ha
ri raya dengan zikir dan salat, tepatnya dalam pembahasan me-

21) Al-Hafi.zh mengatakan, sebagian dari doa ini disebutkan di dalam hadis Abu 
Sa'id r.a. dengan sanad yang dhnif di dalam kitab Musnadul Firdaus. 

22) lbnu Allan di dalam S;yarhul Adzkar mengatakan bahwa Al-Hafi.zh telah me
ngatakan, "Riwayat ini berpredikat hasan, tetapi aku menganggapnya bukan 
ma'tsur." 
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ngenai "Zikir Harl Raya". Pada malam ini tergabung antara ke
muliaan malam dan kemuliaan tempat, ia · berada di Tanah Suci 
dalam keadaan ihram, di tempat berkumpulnya jamaah haji dan 
sesudah melakukan ibadah besar (haji). Semua doa yang mulia 
itu dilakukan di tempat yang mulia pula. 

Zikir ketika berada di Muzdallfah dan Masy'aril Haram 

Allah Swt. telah berfirman: 

I.- ,, ,, ,, /.,, ' .9-9<-" ,.. ,... ,, ,,J ,, ,...,.,.. ,.,, ,.. 
1j,....,....l,~1 ¾tll\l{c? ~u, -.;,l!:;~~\13~_, 

3 "~f~t ~,-; Jl ,,~ ,,,,,~_,._,,, 11 ;~~, ,,. , ........... (""J."J.J':1--• ~ I • ~ ... ~" • c.);.._J ,, .:.lA L.,) O_J .l~ "", ,,,,,, ,,,,,, • u-,,,,, 
\"v\1 o)L:-11 

Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah 
kepada Allah di Masy'aril Haram. Berzikirlah (dengan me
nyebut) Allah sebagaimana Dia memberikan petunjuk kepada 
kalian; sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar terma
suk orang-orang yang sesat. (Al-Baqarah: 198) 

Disunatkan memperbanyak doa di Muzdalifah pada malam hari
nya, juga disunatkan memperbanyak zikir, talbiyah, dan memba
ca Al-Qur'an karena malam itu merupakan malam yang besar, se
perti yang telah kami jelaskan. 

Di antara doa yang dianjurkan ialah seperti berikut: 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, semoga 
Engkau memberi· rezeki kepadaku di tempat ini berupa semua 
kebaikan yang menyeluruh, semoga Engkau memperbaiki ke
adaanku seluruhnya, dan semoga Engkau memalingkan diri
.ku dari semua kejahatan; karena sesungguhnya tidak ado: se
orang pun yang dapat melakukannya kecuali hanya Engkau, 
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dan tidak ada seorang pun yang dapat memenuhinya kecuali 
hanya Engkau. 23> 

Apabila waktu salat Subuh telah tiba di hari itu, hendaklah dila
kukan pada awal waktu dengan bacaan takbir yang penuh sema
ngat. Kemudian berjalan menuju Masy'aril Haram, yaitu sebuah 
bukit kecil terletak di akbir Muzdalifah yang dinamakan Bukit 
Quzah. Jika seseorang mampu menaikinya dianjurkan menaiki
nya; tetapi jika tidak, cukup dengan berdiri di bawahnya seraya 
menghadap ke arah kiblat, lalu memuji kepada Allah Swt., ber
takbir kepada-Nya, bertahlil, dan mengesakan-Nya serta bertas
bih kepada-Nya. Dianjurkan memperbanyak membaca talbiyah 
dan doa. 

Disunatkan pula mengucapkan doa berikut: 

~ ;,~ <'JJC;~1 :1 ,!t, (.5~,,,, ... u(~7ii"O"~~lf\ v;' ;.... .....::r ..... ..u~ ........ '-' 
..., ......... j,,.:-,., ~,~ ,, ... ,-:'-::. ,,,,...,,, ..... ~ ...... ,, ... ,,\ .. i".'."1,,. : .. _, C.1:'h 

~ _, 4 c.!.y.~ i.:s ""-'--' \,_.) ~ _) '-' uJ. vFI.J 4 .. -lA ,,,,,,,, ,.. ::S".... ,,, .• ;..- - ... ~ ,n , ........ Ji : "· t \ ~ 'lu \ \.., .; \g ~\s :"'~ &; ~\ ,s \9 -~' 
r~~ ""· ~ v- ,--,-_ ,,, 
~ J! ~,~,~,! ~~ ,, .. ,,~,,_.! ,,, ... ..J,f ...... ,/,y,}t1)J ~, ... 
~ ' • • • . .•. Ja ... J~ !.LA \..> o_f c::::.....5i_, 
' - ..-..., .,,,, ,,,,, • u-;,, "?_J--

,t1J,,: ~, f, tt>,,4~;,;~ ,, lih Jit~ !;..~-;.~ ~ra~" .J..JAS' u,. J ... LJ-Y ... -... ... ,,, ,,,, .fr -~ 
23) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar,mengatakan bahwa Al-Hafizh mengata

kan, •Aku belum pemah melihat hadis ini ditenrukan secara ma'tsur." Tetapi 
dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan doa memohon kebaikan bagi 
keadaan. lbnu Allan mengatakan, telah disebu~n auatu riwayat mengenai 
doa memohon semua kebaikan yang disandarkan oleh Al-Hatizh dari jalur 
Imam Thabrani, melalui Um.mu Salamah, dari Rasulullah Saw. Disebutkan 
bahwa Rasulullah Saw. pemah berdoa dan menuturkan hadia yang panjang, 
di dalamnya disebutkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 
permulaan kebaikan dan akhir kebaikan, juga himpunan kebaikan, permula
an, dan akhimya, lahiriah dan batiniahnya, serta derajat yang tinggi di aur
ga." Al-Hafizh sesudah mengetengahkan ini mengatakan bahwa hadis ini ha
san gharib. Diketengahkan oleh Imam Hakim aecara terpisah pada dua tem
pat, Imam Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sa.hih; 
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Ya Allah, sebagaimana Engkau mewuqufkan kami di tempat 
ini dan mempertihatkannya kepada Aami. maka berilah kami 
taufik untak dapat berzikir kepada-Mu sebagaimana Engkau 
telah memberi petunjuk kepada kami; dan. ,ampunilah kami 
serta kasihanilah kami seperti yang telah Engkau janjikan ke
pada kam£ melalui firman-Mu. Dan firman-Mu adalah hak, 
yaitu: "Maka a~bila kalian telah bertolak dari Arafah, berzi
kirlah 1upada Allah di Masy'aril Haram. Berzikirlah (dengan 
menyebut) Allah sebagaimana Dia telah memberikan petun
juk kepada kalian; sesungguhn$1 kalian sebelum itu benar-be
nar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah 
kalian darl tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah), 
dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Ma
ha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah: 198-
199)24> . 

Hendaknya seseorang memperbanyak doa berikut: 

Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia 
dan kebaikcm di akhirat, serta peliharalah kami dari azab ne- . 
raka. 

Disunatkan mengucapkan doa berikut: 

,, , , .......... t."' :r. ; J . )~, .... ~"-~....... ""J. ~,, .... ;t -:,'i~ ~--1.-0.=:,c.,...)IW.I ~j , ij:s:,o t..l"1 I~ .J c. ~ ~\ c.!.u " I 
J.J:,,. ~ ,, ., ,JW . ,, .J'.,J,_ ,, ,, .,,, ,,,, ;'! 

. " "\,..1.~~~.,,, ~~ ,;. · \ i...,,,-\t\ , ~'- :1., ....1. ~i I d.U"' ~!j ...... ~ r-e-' ,u-:; .. - ,_., ........ .., ;[...-,... ,,. 
l '?'~ti\J\;' ~ ... ~ -:,, .... t:\ ,...._~ ... ~ "\ ..... , ......... ~ 
~ .. ~ ..... cswi;> ... ~ tt-'.J.J'_j ~ ...... 
,,,, _,, ~ .,,,, ,!:t 

• - ,, ~-::t I ,~ 
2') lbnu Allan di dawa Syarhul Adz1u,.r mengatakan bahwa Al-Hatizh telah me

ngatakan, •IJtu belwn pemah menmiukannya aeeara mo'tsur.• Perkataa,n 
Syekh (Imam Na-wi) ~yaratbn bahwa doa ini disimpulkan _dari ayat 
yang ~engahkannya, dan ia meniabatkannya kepada dirinya di dalam 
Syr,,rah Muhadzdzab, lalu ia mengatakan, "Teman-teman kami menyunatkan 
doa berikut, • hingga ak.hir hadis. 
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Ya Allah, bagi-Mu-lah segala puji, bagi-Mu-lah semua kesem
purnaan, bagi-Mu-lah semua keagungan, bagi-Mu-lah semua 
kesucian. Ya Allah, ampunilah aku atas semua dosaku yang 
terdahulu, peliharalah daku dari dosa selanjutnya, dan beri
lah aku rezeki amal yang saleh yang membuat Engkau rid.a 
kepadaku, wahai Yang memiliki karunia yang agung. 25> 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pertolongan kepada
Mu melalui hamba-hamba-Mu yang terpilih, dan bertawasul 
dengan-Mu untuk meminta kepada-Mu. Aku memohon semoga 
Engkau memberiku · rezeki semua kebaikan yang besar, dan 
memohon agar Engkau memberiku anugerah seperti anugerah 
yang Engkau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu; dan semo
ga Engkau memperbaiki keadaanku di akhir<it dan di dunia, 
wahai Yang Maha Pemurah di antara para pemurah.26> 

Zlklr ketlka berangkat darl Masy'arll Haram menuJu Mina 

Apabila fajar telah menguning, maka perjalanan dilakukan dari 
Masy'aril Haram menuju ke arah Mina, syiar-nya ialah bacaan 
talbiyah, zikir, doa, dan memperbanyak hal tersebut. Hendaklah 

25) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatabn bahwa Al-Hafizh mengata• 
kan, •Aku belum. nuntjwnpai hadis ini aecara ma'tsur.• Sebagian darinya di
aebutkan tanpa terikat di dalam hadia Abu Sa'id, hadia ini diketengahkan 
oleh lbnu Maiuihur' di dalam kitab Musnadul Finlalu aecara marfu', lalu ia 
menyebutkannya dan mengatakan bahwa di dalam aanadnya terdapat Kha
lid ibnu Yazid Al-Umri yang tid.ak dapat dipakai hadisnya (matruk). 

26) lbnu Allan di dalam Syarhul ·Adzl,car mengatakan, menurut Al-Hafizh hadis 
ini belum. pemah ia lihat aecara ma'tsur. 
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talbiyah lebih diutamakan, mengingat hari ini merupakan hari 
terakhir bagi talbiyah; barangkali seseorang tidak akan mampu 
lagi melakukan talbiyah sepanjang umurnya sesudah itu. 

Zlklr pada Harl Raya Kurban di Mina 

Apabila seseor~g telah berangkat dari Masy'aril Haram dan 
sampai di Mina, ia disunatkan mengucapkan doa berikut: 

' ,.,: ,,,, : ' .... ·-:: ~ -~~UL ~.tt-a~r-:-"-:~~kcSJl'U\~ -l_.9~·,,,,,,,. '-fl. ,,,,,,. ~ ,,,, ,,,, ,,,, . 

~ .... c-~,.,~~,,, ~ l~~j ,if~t'~ ,'-4~~3' 
c::,..-t '-' ,.,. • ,, .. 

~(:;~Lr·..P~1:{\J\ ~--'g!!, ,~d_j\~~-~ ,<-;,;~(;., -,,,,,, ~'i.,r, .:,. ~ -;,,,,,,,,, , ........ ~ ,,,,,, d :,,. ,,..,,..,., ~,,,, .,,.,.,.. ,,f.... ,, ••• .,,.,, .,,,, ,, . · ~. j_, .. \(l,..>,1.l:i~.)~ 6 .1,c9~~ 
~ ...... ' .J ... ,,,,,, .. ,,,.,,,,.,,,,, .... 

Segala puji bagi Al,lah Yang telah menyampaikan diriku ke
padanya dalam keadaan selamat lagi sehat. Ya Allah, ini 
adalah Mina, aku telah sampai kepadanya; dan aku adalah 
hamba-Mu serta berada di dalam genggaman (kekuasaan)
Mu. Aku memohon kepada-Mu, semoga Engkau menganuge
rahkan kepadaku seperti yang telah Engkau anugerahkan ke
pada kekasih-kekasih-Mu. Ya Allah, aku berlin.dung kepada
Mu dari terhalang dan musibah dalam agamaku, wahai Yang 
Maha Penyayang di antara para penyayang.-n> 

Apabila seseorangtelah mulai melempar jumrah 'aqabah, hendak
lah menghentikan talbiyahnya bersamaan dengan lemparan keri
kil yang pertama, lalu mulai menyibukk.an diri dengan bacaan 
tak.bir. Pada tiap kali lemparan batu kerikil ia membaca takbir. 
Tidak disunatkan melakukan wuquf pada jumrah 'aqabah untuk 
berdoa.28> Apabila ia membawa hadyu (hewan kurban), lalu me
ngurbankannya atau menyembelihnya, maka disunatkan meng
ucapkan doa berikut: 

'J:1) Al-Hatlzh mengatakan bahwa hadis ini belum pernah ia lihat secara ma'tsur. 
28) Ibnu Allan di dalam kitab Syarhul .Adaar menptakan dalam aebuah pem

bahaaannya bahwa Al-Hatizh telah mengetengahkan sebuah hadia mela}µi 
.Jabir r.a. yang lllelUMmtakan: 

1 
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Dengan menyebut asma Allah, Allah Mahabesar. Ya Allah, 
limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarganya 
serta li'IJKahkan pula salam (kepadanya dan kepada keluar
ganya). Ya Allah, (hadyu ini) berasal dari Engkau dan di
kembalikan kepada Engkau, maka terimalah (kurban ini) da
riku. Atau, "Terimalah (hadyu) dari si Fu.Zan,• jika ia me
nyembelihkannya untuk orang lain. 

Aku melihat -Rasululla/a. Saw. berdiri di Al-Qam uraya mengucaplan doa 
berikut, "Wahai Yang Mahahidup, wahai Yang Maha Mengatur maWuli-Nya 
secara terus-menerus, tidak ada Tuhan selain EngluJu, aku memohon perto
longan dengan ra.hmat-Mu, ma1uJ cukupluJnlah semua ieadaanlu, dan ja
nganlah Engkau minyerahluJn diriku kepa.da diriku •ndiri barang sekejap 
pun.• 

Al-Hafizh mengatakan bahwa hadia ini hasan gluuib. 
29) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul,AdzluJr mengatakan, menurut Al-Hafizh 

riwayat ini dinaahkan oleh Imam Syafil yang mengatakan bahwa membaca 
ta.smiyah dalam menyembelih ialah dengan lafaz Bismillah (dengan menye
but aama Allah). Zikir yang aelebihnya hukumnya baik. Aku tidak mengang
gap makruh bila ketika menyembelihnya mengucapku. pula: 

µ~,a~ 
Semoga Allah melimpo.hko.n sa.lawat kepada Muhammad. 

Bahkan aku menyukai hal tenebut. Aku menyukai,.bila membaca aalawat 
pada aaat itu diperbanyak, mengingat berzikir kepada Allah dan membaca 
aalawat untuk Nabi Muhammad Saw. merupakan ibadah yang pahalaJ•ya 
tenendiri. . 
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Apabila seseorang telah mencukur rambutnya sesudah me
nyembelih kurban, sebagian ulama kami ada yang menyunatkan 
agar ia memegang ubun-ubunnya ketika mencukur rambutnya, 
kemudian bertakbir sebanyak tiga kali dan mengucapkan doa ber
ikut: 

Segala puji bagi Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan 
kepada kami, segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah 
Dia anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ini adalah ubun
ubunku, terimalah dari kami dan ampunilah daku atas dosa
dosaku. Ya Allah, ampunilah daku dan orang-orang yang ber
cukur serta memoto11£ rambutnya, wahai Yang Mahaluas am
punan-Nya. Aamiin. > 

Apabila seseorang telah selesai mencµkur ram but,. hendaklah ia 
bertakbir dan mengucapkan doa berikut: 

,! ,,. ,,., ,.,.).., ,,.,_ ,,,,.,. ~, ~ 

(,:i~\ll;'~I \j_j· !.-! Hf, \:l25 ~ ,:---:. " .:JI 4ll 1";,CT .. .,,,.. .,,,,,,, ~ ,~ ~ ~.,,, , , 
. ~ ~~f~i-- lS':;1~ --~G~-- W ... :,,,. \j ,,,.,., 

.. ,. .......... ~ , ~ ,. • ~ ~~ l ~_J 

Segala puji bagi Allah Yang telah menunaikan manasik kami. 
Ya Allah, tambahkanlah kepada kami iman, yakin, dan perto
longan. Ampunilah kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, dan 
seluruh kaum mu.slim. 3u 

30) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan, menurut Al-Haf'izh ia be
lum pemah melihat hadis ini secara ma'tsur. Akhir dari hadis ini yaitu, ·Am
punilah aku dan orang-orang yang bercukur serta memotong rambutnya,n te
lah diaepakati oleh Bukhari dan Muslim. 

31) Al-Haf'izh mengatakan, hadis ini pun tidak di-ma'tsur. 
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Zlklr dalam harl-harl tasyrlq di Mina 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shaljih Muslim melalui Nu
baisyatal. Khair32> Al-Hudzali r.a. yang;nenceritakan bahwa Ra:. 
sulullah Saw. pemah bersabda: 

;!' ' ,, 0 ,,,, ",,, .J . J~~I '~, '-'"{,,, l~"~\ .. ~ii L--:;';1 , l;:' 7_J ;:":P_j~ f .. ~, f .. 
Hari-hari tasyriq'd3) merupakan hari-hari makan dan.minum 
serta berzikir kepada AUah Swt. 

Disunatk.an memperbanyak zikir, terutama membaca Al-Qur'an. 
Disunatkan pula berdiri di dekat Jumratul Ula ketika melempar
nya seraya menghadap ke arah kiolat dengan memuji Allah Swt., 
bertakbir, bertahlil dan bertasbih serta berdoa dengan sepenuh 
hati dan khusyuk seluruh anggota badan. Setelah itu berdiam se
lama membaca surat Al-Baqarah, dan melakukan hal yang sama 
pada Jumratuts Tsaniyah. Tetapi pada jumrah yang ketiga tidak 
boleh berdiam ( wuquf), jumrah yang ketiga itu adalah jumratul 
'aqabah. 

Apabila ia telah berangkat dari Mina, berarti hajinya telah 
selesai, tidak ada lagi zikir yang berkaitan dengan haji; tetapi ia 
menjadi orang musafir, maka disunatkan baginya membaca tak
bir, tahlil, tahmid, tamjid, dan sebagainya berupa zikir-zikir _yang 
disunatkan bagi seorang musafir. 

32) Menurut suatu pendapat, Nubaisyatal Kliair adalah anak Abdullah Al-Hu· 
dzali. Menurut pendapat yang ~in dia adalah anak Amr ibnu.Auf. la mence
ritakan bahwa ia pernah menemui Rasulullah Saw., padil saat itu di dekat
nya terdapat banyak tawanan perang, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, 
apakah engkau akan menel"lllllt tebusanmereka atau membebaskan mereka.' 
Beliau menjawab, ·Aku diperintahkan untuk membawa kebaikan, engkau 
adalah Nubaisyatul Khair." Imam Muslim meriwayatkan hadis ini melalui
nya, tetapi Imam Bukhari tidak meriwayatkan sesuatu pun darinya, dan Ar
ba'ah telah mengetengahkan hadisnya. 

'd3) Dinamakan tasyriq karena JDalamnya terang oleh sinar rembulan, sedangkaz 
siang harinya oleh ~tahari. Menurut pendapat yang lain, dinamakan demi
kian karena daging'hewan kurban diclendeng (dijemur) pada hari-hari terse
but. 
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Apabila ia telah memasuki kota Mekah dan bermaksud mela
kukan umrah, maka dalam umrahnya itu ia dianjurkan membaca 
zikir-zikir yang telah ia ucapkan dalam hajinya menyangkut hal
hal yang bersamaan antara haji dan umrah, yaitu ihram, thawaf, 
sa'i, menyembelih kurban, dan mencukur rambut. 

Doa ketlka memlnum air zamzam 

Kami meriwayatkan melalui sahabat Jabir r.a. yang mencerita
kan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~( ,,,,,,,. -':. ',.....' ...... :',,-:- _,, .... 
· o.>y--t"" ~ fY_) .i.o 

Air zamzam itu menurut apa yang diniatkan oleh peminum
nya.34> 

Hal inilah yang diamalkan oleh ulama dan orang-orang terpilih 
dari mereka. Mereka meminumnya dengan tujuan untuk suatu 
permohonan yang besar dan akhirnya mereka mendapatkannya. 
Ulama mengatakan, orang yang meminumnya disunatkan berniat 
untuk memohon ampun atau kesembuhan dari penyakit dan seba
gainya. Ketlka meminumnya hendaklah mengucapkan doa ber
ikut: 

,,,,. ~ ,,.... ,.., ,. ' .... ... ,..,,., J ...... ,,, .J \,, ,,, iJ\j~.....-_.... ~~~~J>.1~1"-' """!\ ·~·~,-:-~\ ! ~H\ ,""""'.J,,,.. ,,, ~_)LJ ~ ,,,~ ,.... .,;, ""M"" ,, J ,,7,,,, "!, ... ~ ~~\,,, ~. --- ...t t• ,.....,,,, ,,--: ,,, .... 
;J4 .... ~ ... ~ .... J ~ 4J ~ ~ \...\ .. ;.,.._J 61-\.A ~,,, ,,, ,,,,, -~ .,,,, . ~- ,,, ,_,_ -

,, ..... ·"\ I t ~. ~ ' ~ ur:: • ~ ~ (:j~ ~ .J \~ 
Ya Allah, :1esungguhnya telah sampai kepadaku bahwa Rasu
lullah Saw. pernah bersabda, "Air zamzam itu menurut niat 
peminumnya. • Ya Allah, sesungguhnya aku meminumnya 
agar Engkau mengampuniku dan melakukan demikian dan 
demikian kepadaku, maka ampunilah daku atau · lakukanlah 
(demikian dan demikian kepadaku). 

34) Hadis ini hasan, mengingat ,yawahid-nya. 
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Atau ucapkanlah doa berikut: 
,:, ,,,. ( ,,,,, a J • ,,.,, "' ,,,. J\'"' ..-

• • :. ,.;_ .I. ~- :..,. ,,,, .I,, ,,. :.. \.; \ ~ I 
. ~ I! "U -- 0 I II l 1 II A .,_, f'\.,jJ ~ -,,,,,,,, ,:- ~ ,,,,, . _,,/ ,,,,,,,, 

Ya Al,lah, sesungguhnya oku meminumnya dengan menjadi
kannya sebagai obat, maka sembuhkanla!J, aku. 

Dapat pula diucapkan doa lainnya yang serupa. 
Apabila ia hendak meninggalkan Mekah mem,1ju tanah air

nya, hendaklah melakukan thawaf wada' terlebih dahulu, lalu 
mendatangi Multazam dan menetapinya serta mengucapkan doa 
berikut: 

' ~ :D~-!",-- ~'1t~i.~i-- ~~s"~ _t~~ti ,~~~u, ,,, . D-!'.J . . ~ ... ... 
1.,,,,, l ~/' JI J ~ ~~ ~ ~~ d~l~1 !~, (.91> ..- u-..- ,,, V ,,, ,,, ~~ 
-r.:::- ,,,,1,r..,., -1't .. '"·~" ~, ,,, • ,,,,, ~ ~ .... \··..,.~ ....... ,,,.l'-!).))L,'\ ... ,.,.J~ 
~ ~ -- --· .... .i..J ,,, • '-1~..J .. ---

~ ..,,,,,,,,..,.,,,r -...- ,,..,, ~ ...... ~:,. ... ,f ..-;~ ,~,,,,, ,;,,;1 ~ ~ JJ j l:J ~ \ ... d ~~ .. • (j l:J l ~ ~ ti- • .- .... _, ,,,, ....... ;,, .......... --,,. 
,J. ,~, \:l.. ,,,.. ~,-~-- ,,.,.. ....... ,, ......... ,,,,,,J.:J,,.,,.,::: .. ,h,"~.$~~, .... ...:..:.,~ ,_ ~".J J ~ ,•...C.~u.., • • ~ • ~.J.O -,,,,, _.. .... ~ .,.(.). U.,, ':.J 

<,_ .... . ;'1. .. ", <i..- :;, . J ,,:: ,,, __ ,, .... ' .... ,, ,,, .• . ,,,, l!J 

J..J l'-.:.l I 1\t ~...,'-,;,.,U ...\..d 11,6 »~~ _j i,1 ,~, ~--'1\ ,,,,.... •• ,,, 4f/l,,,,,,,. ~ ,,,, ,, .,,,, ,;~ 

ii i .... :. , .... .--, . ,., ",r ~i.''lf1 ~1 ... ~,,, =' .... -:~ .... '1.l:~ . ,,,, '-"\,,,,,:IL&I ~~.Pi., l(..'.'.; koeU ,._c.JI O "'-4,,J;,l t 
,,,,,,, .,. _.,. ,,,,, ., ; T . ..... .. ' ,_,-- '--7 ~ ,,,,,,:..J 

· ~J. .,,,, 1-:: ,,., " "1-- ·,, ~,,,.,,, {,',., · ,,., __ 
~_.)_)~ L~ <2; 4~1__9 t~~~~IJ~~ 

~LLritl,o.-:~i;'fo • ~,~ ~~~~~u; ; ~ )ft ,, ~ (:j c.- .. ~ -.,,, ""' . 
. 1-J"Jj."':: ",-'.i::::....~,,,, .... 

-7.,.,,,,, ~~~I ;,, 

Ya Al,lah, bait (rumah) ini adalah rumah-Mu; dan hamba ini 
adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu; dan anak hamba perem
puan-Mu. Engkau telah membawaku melalui apa yang telah 
Engkau tundukkan kepadaku dari kalangan makhluk-Mu se
hingga Engkau menyampaikan diriku· ke negeri-Mu serta 
memberiku bekal dengan nikmat-Mu hi.ngga Engkau ,n.emban
tuku untuk menunaikan manasik-manasik:.Mu. Jika Engkau 
rid.a kepadaku, maka tambahkanlah kerldaan-Mu kepadaku; 
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dan jika tidak. maka sejak sekarang (ridailah diriku) sebelum 
rumahku menjauh dari rumah-Mu. Sekarang adalah masa 
keberangkatanku. jika Engkau mengizinkanku tanpa melupa
kan Engkau dan rumah-Mu, serta tanpa ada rasa benci kepa
da-Mu dan kepadq rumah-Mu. Ya Allah, semoga kesehatan 
badanku selalu menyertaiku dan agamaku te,peliharq. Per. 
baikilah tempat kembaliku, dan berilah aku rezeki dengan ke
taatan kepada-Mu selama Engkau menetapkan diriku. dan 
himpunlah bagiku kebaikan di akhirat dan di dunia. sesung
guhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. 35> 

Dalam membuka clan menutup doa ini hendaklah dengan bacaan 
hamdalah, salawat, dan salam, seperti yang telah dijelaskan pada 
doa-doa yang lain. Jlka ia wanita yang sedang haid, ia disunatkan 
berdiri di depan pintu masjid, lalu mengucapkan doa ini, setelah 
itu baru pergi. 

Zlarah ke makam Rasu_lullah Saw. dan zlklr-zlklrnya 

Setiap orang yang berhaji dianjurkan berangkat ke Madinah un
tuk berziarah kepada Rasulullah Saw; -baik kota Madinah me
rupakan jalan yang ditempuhnya · maupun bukan- karena ziarah 

35) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar Jnengatakan bahwa hadis ini dikete
ngahkan oleli Imam Baihaqi berikut sanadnya aampai kepada Imam Syafii. 
Selaqjutnya ia mengatakan bahwa ini- merupakan perkataan Imam Syafii, 
predikatnya Juua.,,,. Al,-Hilfizh inengatakan, ia telah menemukan hal yang se
makna pada ucapan aebagian orang yang diriwayatkan Imam Syafii. Thabra
ni telah mengetengabkannya di dalam kitab l)oa melalui Ishaq ibnu Ibrahim, 
dari Abdur Razzaq, lalu ia menyebutkan hadi• iiµ. Al-Hafizh mengatakan pu
la bahwa doa yang diucapkan di Multazam, telah di~ebutkan oleh banyak 
atsar, tetapi tiada satu pun darinya yang marfu', tidak pula mauquf. la tidak 
dapat menghimpun aemuanya, dan ia. hanya berpegang pada satu atsar. Ke
mudian ia mengetengahkannya dari AI-~hmu'i yang mencllritakan, "Aku 
pernah melihat aeorang Badui di dekat Multazam. la mengucapkan, 'Ya 
Allah, -ungguhnya aku mempunyai hak (kewajiban), ma1ta aedekahkanlah 
hal itu kepadaku; dan aku mempunyai tanggungan, maka pikulkanlah ae~
gai ganti dariku. Aku adalah taniu-Mu, sedangkan aetiap tamu itu harus di
jamu menlll'Ut kebiaBMnn,a, mab jadikanlah aurga aebagai jamuan malain· 
k11.• 
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ke makam Rasulullah Saw. merupakan amal taqarub yang paling 
penting, usaha yang paling menguntungkan dan permintaan pa'
ling afdal. Apabila seseorang berangkat untuk ziarah, hendaklah. 
banyak membaca salawat untuk Nabi Saw. dalam perjalanannya, 
dan bila pandangannya telah melihat pepohonan kota Madinah 
dan Tanah Suci serta tanda-tandanya, maka dianjurkan membaca 
salawat dan salam lebih banyak lagi. Hendaklah pula meminta 
kepada Allah Swt. agar ziarah tersebut membawa manfaat dan 
membahagiakannya di dunia dan akhirat. Jangan lupa membaca 
doa berikut: 

Ya Allah, bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, beri
lah daku rezeki dalam ziarah ke makam Nabi-Mu ini sebagai
mana Engkau telah memberi rezeki kepada kekasih-kekasih
Mu dan orang-orang yang taat kepada-Mu; dan ampunilah 
aku, rahmatilah aku, wahai Tuhan sebaik-baik yang diminta. 

Apabila ia hendak memasuki masjid,, disunatkan mengucapkan 
doa seperti yang disunatkan ketika memasuki masjid yang lain. 
Hal ini telah kami kemukakan di awal kitab. Apabila ia telah me
nunaikan salat tahiyyatul masjid, hendaklah ia mendatangi ma
kam Nabi Saw. dengan menghadapinya dan membelakangi arab 
kiblat36> dengan jarak kurang lebih empat hasta dari tembok ma
kam. Lalu mengucapkan salam kepada Nabi Saw. tanpa menge
raskan suara. Untuk itu, hendaknya ia mengucapkan kalimat ber
ikut: 

36) Sebagian ulama ~atakan, hendaknya seseorang menghadap ke arah kib
lat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Saw. 
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Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Rasulullah. 
Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai pilihan 
Allah, dari kalangan makhluk-Nya. Semoga keselamatan ter
limpah kepadamu, wahai kekasih Allah. Semoga keselamatan 
terlimpah kepadamu, wahai penghulu para rasul dan pe
mungkas para nabi. Semoga keselamatan terlimpah kepada
mu, juga kepada keluargamu, sahabat-sahabatmu, ahli bait
niu, para nabi, dan semua orang yang saleh. Aku bersaksi 
bahwa engkau telah menunaikan risalah, menunaikan ama
nat, dan menasihati umat; semoga Allah membalasmu dari 
kami dengan balasan yang pali"}i utama yang diberikan ke
pada seorang rasul dari umat~ya. 7> 

37) lbnu Allan di dalam kitab SyarhulA.dzkar mengatakan bahwa Al-Hafizh pel'
nah mengatakan, "Aku belum pemah melihat ma'tsur dalam bentuk seleng
kap ini.• Sebagian darinya diriwayatkan melalui Ibnu Umar r.a. Diaebutkan 
bahwa ia benliri di dekat makam Rasulullah Saw. dan mengucapkan doa 
berikut: -&moga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Rasulullah. Se
moga kesel~tan terlimpah kepadamu, wahai Abu Bakar. Dan semoga ke
selamatan terlimpah kepadamu, wahai Umar.• Demikian menurut apa yang 
te1'tera di dalam kitab lidhahul Maruu,il. 

lbnu Allan mengatakan bahwa Al-Hafizh menyandarkannya dari dua 
jalur, salah satunya meniakai lafaz ini, sedangkan pada yang lainnya mema
kai lafaz yang aemisal. Al-Hafizh mengatakan pada masing-masing jal\ll", 
"lladis ini mauquflagi aohih.• Dari Imam Malik disebutkan, "Semoga kesela
matan terlimpah kepadamu, wahai Nabi, begitu pula rabmat Allah dan bel'
kah-Nya. • &wayat yang bersumher dari Ibnu Umar dan lainnya disukai oleh 
Imam Thabrani. Untuk itu ia mengatakan, "Jika seorang peziarah meng
ucapkan hal tenebut dengan partjang, tidak dilarang; hanya ber-ittiba' lebih 
utama daripada ber-ibtida' (membuatsendiri), sekalipun hal itu balk.• 
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Apabila ada seseorang yang menitipkan salam kepadanya untuk 
disampaikan kepada Rasulullah Saw., hendaklah ia mengucap
kan: 

,-,J ,, J ,, ' /. ,,,, ,,., J ..... / ., 
• "-~ .17 • .% .-.~J1\ ~-\ .,., ..... \;' ~"'1&,,,~\ 

• ~.JU, u-! CJ 4.r,,,, (.)~ _) .. .. 
7 ,, 

Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Rasulullah, 
dari si Fulan ibnu Fulan. 

Kemudian mundur sejauh satu hasta ke arah kanan dan meng
w:apkan salam kepada sahabat Abu Bakar; lalu mundur lagi satu 
hasta ke kanan · dan mengucapkan salam kepada UmM. Setelah 
itu ia kembali ke tempat berdiri yang semula, yaitu di hadapan 
makam. Rasulullah Saw. Di tempat itu ia bertawassul kepada Ra
sulullah Saw. menyangkut hak dirinya, memohon syafaat kepada 
Rabbnya, berdoa untuk diri sendiri, kedua orang tua, sahabat-sa
habatnya, kekasih-kekasih, orang-orang yang pernah berbuat baik 
kepadanya, dan semua kaum muslim. Hendaklah ia bersungguh
sungguh dalam memperbanyak doa, mengambil kesempatan yang 
mulia ini dengan memuji kepada Allah Swt., bertasbih kepada
Nya, bertakbir dan bertahlil kepada-Nya, membaca salawat untuk 
Rasulullah Saw., dan memperbanyak doa. Setelah itu hendaklah 
ia mendatangi Raudhah yang terletak di antara makam dan mim
bar dengan memperbanyak doa. 

Kami meriwayatkan di dalam Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda: 

~1,,,t." , . ,,~ ~\ \: , ... ,,.,. ~..... ,., .., :: .,,, ,., ~ . ,,·. ~ .. _;:.r,~..,., ... ~_J~fa~ 
Di antara makamku clan mimbarku terdapai suatu taman da
ri taman-taman surga. 33> 

38) lbnu Allan di dalam Syarh.ul Adziar mengatakan, menurut Al-Hatizh di da
)am sanad hadia ini ada dua hal: Perlama, Imam Bukhari dan Imam Muslim 
Cidak mengetengahkannya melalui Abu Hurairah, . tidak pula melalui yang 
lainnya keeuali dengan lafaz baiti (rumahku) aebagai ganti dari lafaz qabri 
(makamku). X.dua, jarak ini diketengahk:an oleh keduanya melalui Abdullah 
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Apabila hendak meninggalkan Madinah clan memulai perjalanan 
selanjutnya, ia disunatkan berpamitan kepada masjid dengan me
lakukan salat dua rakaat dan berdoa menurut apa yang disukai
nya. Setelah itu mendatangi makam dan mengucapkan salam se
perti salam pada yang pertama kali, lalu mengulangi doa dan ber
pamitan kepada Na:bi Saw. serta mengucapkan doa berikut: 

ibnu Zaid Al-Mazini; sedangkan menurut riwayat lain yang ada_pada kedua
nya melalui Abu Hurairah r.a. disebutkan hal yang semisal, hanya di dalam
nya ditambahkan, "Sedangkan mimbarku berada di atas telagaku.n 

lbnu Allan mengatakan, setelah itu Al-Hafizh mengetengahkan jalur-ja
lur hadis ini yang ada pada Imam Thabrani dan Abu Uwwanah aerta selain 
keduanya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa riwayat ini sepakat menyebut
kan lafaz bait dan maknanya. 

Menurut hemat kami Al-Hafizh telah mengetengahkan sebagian riwa
yat yang menyebutkan lafaz al-qabru, tetapi tidak terlepas dari unsur kele
mahan. Makna hadis menurut sebagian ulama ialah berdasarkan makna la
hiriahnya. Tempat itu dipindahkan ke surga tidak seperti tempat-tempat 
lainnya di dunia yang pergi dan lenyap, ·. atau sekarang tempat tersebut me
rupakan bagian dari aurga · aeeara hakiki. Menurut pendapat yang lain, mak
na hadis ialah bahwa salat di tempat tersebut dan melakukan zikir dapat 
mengantarkan pelakunya ke salah satu taman dari taman surga. Barang si
apa yang menetapi ibadah di dekat mimbar, niscaya di hari kiamat ia akan 
diberi minum dari telaga, seperti yang ·disebutkan di dalam hadis lain, yaitu: 
*Burga tedetak di bawah naungan pedang-pedang.n Makna yang dimaksud 
ialah 'berjihad dapat mengantarkan ke surga'. Menurut pendapat lainnya la
gi, makna hadis ialah, letak antara mimbar dan rumahnya lurus sejajar de
ngan salah satu taman di surga'. Demikian pula sabdanya dalam suatu ha
dis, yaitu: -Makamku berada di ataa salah satu taman surga.n Makna yang 
dimaksud ialah makam beliau Saw. letaknya lurus sejajar dengan salah satu 
taman aurga. At-tur'ah ialah taman yang terletak di tempat yang tinggi; teta
pi jika taman tarsebut terletak di auatu tempat yang datar, maka dinamakan 
raudhah. 
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Ya Allah, janganlah Engkau jadikan saat ini merupakan saat 
terakhir di Tanah Suci Rasul-Mu, mudahkanlah bagiku kem• 
bali kepada dua Tanah Suci melalui jalan yang mudah ber
kat anugerah dan karunia-Mu. Berilah daku rezeki, pemaafan 
serta kesehatan di dunia dan akhirat. Kembalikanlah kami 
dalam keadaan selamat lagi beroleh ganimah (pahala yang 
banyak) serta dalam keadaan aman ke negeri-negeri kami. 

Demikianlah penutup dari zikir haji yang sempat kami himpun 
berkat taufik Allah Swt. Sekalipun pembahasan ini agak sedikit 
panjang bila dinisbatkan kepada kitab ini, tetapi pada kenyataan
nya ringkas bila dinisbatkan kepada apa yang kami hafal menge
nainya. Hanya kepada Allah Yang Mahamulia-lah kami memo
hon, semoga Dia memberi taufik kepada kami untuk taat kepada
Nya, dan semoga Dia menghimpun kehormatan-Nya (surga) di 
antara kami dan saudara-saudara kami di rumah. 

Kami telah menjelaskan di dalam kitab Manasik hal-hal yang 
berkaitan dengan zikir ini sebagai pelengkap dan cabang tambah
annya. Hanya Allah-lah yang mengetahui kebenaran, dan bagi
Nya segala puji, nikmat, taufik, dan pemeliharaan. 

Al-Atabi menceritakan, "Ketika aku sedang duduk di dekat 
malt.am Nabi Saw., tiba-tiba datang seorang Badui, lalu ia meng
ucapkan, 'Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Rasu
lullah.' Aku mendengar bahwa Allah Swt. telah berfirman: 

~r',:,~~~~r.:.\i~_;~~~,~~~1~tS_;fa 
~ / /"" ,1 ' -J ,, ,, 

,t \,-\..JJl -~j~~~,~~..!Llj!~,~~ 

Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya da
tang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Ra
sul pun memohonkan ampim untuk mereka, tentulah mereka 
mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penya
yang. (An-Nisa: 64) 

Sedangkan sekarang aku datang kepadamu untuk memohon am
pun atas dosa-dosaku dan . meminta syafaat melaluimu kepada 
Rabbku." Kemudian lelaki Badui itu mendendangkan syair yang 
menyatakan: 
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Wahai sebaik-baik orang yang dikubur tulang-belulangnya di 
tempat yang menghampar, maka menjadi harumlah semua 
dataran dan semua bukit karena keharumanmu. Diriku kuja
dikan tebusan bagi- sebuah makam yang dihuni oleh engkau,. 
di dalamnya terdapat kehormatan, kedermawanan, dan ke
muliaan. 

Al-Atabi melanjutkan kisahnya, "Setelah itu lelaki Badui tersebut 
pergi, tiba-tiba kedua mataku mengantuk, lalu tidur, dan aku me
lihat Nabi Saw. dalam tidurku, lalu beliau Saw. bersabda kepada
ku, 'Hai Atabi, susullah orang Badui itu, dan sampaikan berita 
gembira kepadanya, bahwa Allah Swt. telah mengampuninya'."39> 

39) Al-Hafizh ibnu Abdul Hadi di dalam kitab &h-Sharimul Manki Fir-Rad.di 
Alas Subuki (sanggahan yang setajam pedang untuk mematahkan pendapat 
Subuki), kisah ini disebut oleh sebagian merek,:l (ulama) yang diriwayatkan 
dari Al-Atabi ~npa sanad. Sebagian lain ada yang meriwayatkannya dari 
Muhammad ibnu Harb Al-Hilali. Sebagian lainnya lagi ada yang meriwayat
kannya dari Muhammad ibnu Harb, dari Abul Hasan Az-Za'farani, dari 
orang Arab Badui (yang bersangkutan). Imam Baihaqi menyebutkannya di 
dalam kitab Syu'abul Iman dengan sanad yang gelap dari Muhammad ibnu 
Rauh ibnu Yazid AJ-Bashri. Telah menceritakan kepadanya Abu Harb Al-Hi
lali, bahwa ada seorang Badui melakukan ibadah haji, ketika ia sampai di 
depan pintu masjid Rasulullah Saw., ia mengistirahatkan unta kendaraan
nya, lalu ia menambatkannya. Setelah itu ia masuk · ke dalam masjid dan 
sampai pada makam (Nabi Saw.). Kemudian Abu Harb Al-Hilali melaajutkan 
kisahnya seperti yang telah disebutkan di atas. 
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ZIKIRJIHAD 

Zikir tentatlg keberangkatan dan kepulangan jihad· insya Allah 
akan disebutkan di dalam pembahasan zikir dalam perjalanan, 
sedangkan hal-hal yang khusus menyangkut jihad akan kami ke
tengahkan berikut ini secara ringkas. 

Dlsunatkan memohon matl syahid 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

J ) ~ ,,,... ~' :; ' ,,. / ~.:. /d ,~.-\ i-;: 'l~ ~~---~~Ll~~IJ"-'' -:it ~r 'r~Y (r'u- r:---',.~ ,,, ~_Ju 
"t,, _, .... I ... ~" J ,, .JI'.... '"'.:\1:.'-;: J., I ,,,.. ':' .... jA_,.'- ,,,, l::~"~., I 
(.)~J'U 7 ' \.,OA t "' W ,~~ 4) ,a. JtiOs\.1-1 
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,,,,..~w).J )~ ~ ·, ~ ~(.)~~ 
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l ' .... ,,,.. ,-:: ,.. ,, ' It . ~::: .... a-ill" :;.&,J ,,., ... , .... :--~ r.......i-',,, .. ... ~_) ......, 
Rasulullah Saw., masuk menemui Ummu Haram l), lalu ti
dur, kemudian bangun seraya tertawa; Maka Ummu Haram 

1) Di dalam riwayat lain ditambahkan binti Mulhan. Dia adalah istri Ubadah 
ibnush Shamit. la dikenal dengan nama julukan Ghumaisha. Al-ghamash 
dan a.r-ramash artinya sama, yaitu suatu penyakit yang terdapat pada mata. 
Penulis kitab Shihah mengatakan bahwa a.r-ramash dengan harakat artinya 
kotoran yang berkumpul pada bagian tepi mata. Jika berbentuk cairan dina
makan ghcunash, dan jika mengeras dinamakan ramash. Singkatnya yaitu 
penyakit belekan. 
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bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah, yang menyebabkan eng
kau terJawa?" Beliau menjawab, "Segolongan orang dari 
umatku ditampilkan di hadapanku sebagai pasukan perang 
di jalan AUah, mereka melintasi jalan laut ini bagaikan raja
raja di atas dipan-dipannya atau seperti para raja." Ummu 
Haram berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah, 
semoga Dia menjadikan diriku termasuk di antara mereka," 
maka Rasulullah Saw. mendoakannya . . 

Tsabajal Bahri, artinya melintasi jalan laut dengan perahu. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam 
Turmudzi, Imam Nasai, dan Ibnu Majah melalui Mu'adz r.a. yang 
menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. ber
sabda: 

1 .. -'~ "\" ,,,. ,,, ~~ \~ , ,,,,,..~ "-:',, "i'~-::::t, .),, \ '{f',.., ,..,. 
~ ~ ~\..O ~ d-' ~ "¥7 ~ ~ ~ ~ "'\...y ~ 

. • ..1 :'J~ --"fU ~ ~ ~~ft (.) ..... ,. 

Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid de
ngan setulus hatinya, kemudian ia mati atau gugur, maka ba
gin:ya pahala orang yang mati syahid. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa.hadis ini berpredikat sahih.2) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah ber
sabda: 

2) Uadis ini diketengahkan pula oleh Imam Ahmad di dalam kitab AJ.-Musnad. 
Hadia ini berpredikat aahih, dan dinilai sahih oleh Al-Hafizh · dan lain-laiil
nya. 
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Baru,,g siapa yang mejnohon mati syahid dengan tulus ikh
las, niscaya akan dibefi, sekalipun ia tidak mati syahid. 

Kami meriwayatkan dV dalam kitab Shahih Muslim melalui Sahl 
ibnu Hunaif r.a., bah,a Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

' J . ,, ,., ~. ,.,_ ' --~ f ,,.. ,, ,,,, Jj8J~ ti)\ 4' ;J; ~~ ~;lf11\J~ ~\LJ ~ if 
,; • -,II .... ~ ,;. "\-:::: •. ,.... (,; '!\"" ,~,,,,J"! \ . Ll \' Q ~~\.A (.)~ ~ .. .... ,,,,v; 

Barang siapa yang meminta kepada Aflah Swt. mati syahid3> 
dengan sejujumya, niscaya Allah Swt. akan mengantarkan
nya kepada kedudukan syuhada, sekalipun ia mati di atas 
peraduannya. 

3) Penulis di dalam kitab Sya.rah Muslim mengatakan bahwa riwayat lain 
-yakni riwayat Anas r.a.- menafsirkan makna riwayat yang kedua, yakni 
hadis Sahl. Pengert~n keduanya aama, yaitu •Apabila 88880rang meminta 
mati ayabid'. dengan \ulus, niscaya ia diberi pahala para ayuhada, aekalipun 
ia mati di atas peraduannya". Di dalam hadia ini terkandung anjuran berniat 
dengan baik. 
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Rasulullah Saw. apabila mengangkat seorang panglima un
tuk suatu pasukan atau sariyyah (pasukan khusus), beliau 
berpe$an kepadanya secara khusus untuk bertakwa kepada 
AUah Swt. dan berpesan kebaikan kepada orang-orang mus
lim yang bersamanya, lalu beliau bersabda, "Berperanglah ka
lian dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang 
yang kafir kepada Allah. Berperanglah kalian, tetapi jangan 
berlaku korupsf4>, jangan pula khianat.5> Janganlah kalian 
mencincang (musuh), jangan pula membunuh anak-anak. 
Apabila engkau menjumpai musuhmu dari kaum musyrik, se
rulah mereka kepada tiga perkara," hingga akhir hadis. 

Merahaslakan maksud peperangan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Ka'b ibnu Malik ,;-.a. yang menceritakan: 

....-. ::;,- , ,: ,,.,,,,. '0 ., .. "'..- '91 o"'·",,. JJ., ~ :-:-;...-~ Jl ~ -;;. 4 (~-.,., ,,. :' ~ ~t 
IS _)_J ..,, ~ ~ 1_,J-'.. ... ..,, LJr _J ~)" 

..,, ( ........ ~ .,._, . --~ __ ... ;, 

Tidak sekali-kali Rasulullah Saw. melakukan suatu perjalan
an (perang) melainkan beliau menutupinya dengan hal yang 
lain. 

Doa bagl orang yang berperang atau yang bekerja mem
bantu peperangan, dan menyebutkan hal-hal yang mem
bangkltkan semangat dan daya Juang mereka 

Allah Swt. telah berfirman: 

'° i J\.L>~I ~~b~\~-&.s-aJii ~_f~\ \,:_:~ 

4) Lafaz ini berasal dari lafaz al-ghulul, artinya mengambil sebagian ganimah 
yang bukan bagiannya. 

6) Al-ihadr, merusak atau mengkhianati perjanjian. 
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Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukm,in itu untuk ber
perang. (Al-Anfal: 65) 

Kobarkanlah semangat para· mukmin. (An-Nisa: 84) 

Katni meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari clan Shahih 
Muslim melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

Rasulullah Saw. keluar menuju Khandaq, tiba-tiba beliau me
lihat kaum Muhajirin dlln Anshar sedang menggali parit di 
pagi hari yang dingin. Ketika beliau melihat kelelahan dan 
rasa lapar yang dialami mereka, beliau berdoa, "Ya AUah, se
sungguhnya kehidupan (yang sejati itu) adalah kehidupan 
akhirat, ampunilah kaum Anshar dan kaum Muhajirin."' 

Doa, tadharru dan bertakblr ketlka berperang serta menye
butkan JanJI Allah Swt. yang ,akan memberikan pertolongan 
kepada kaum mukmln · 

Allah Swt. telah berfirman: 
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi pa
sukan (musuh), berteguh hatilah kalian dan sebutlah (nama) 
Aflah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Taatlah 
kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian ber
bantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar 
dan hilang kekuatan; dan bersabarlah, sesungguhnya Aflah 
beserta orang-orang yang sabar. Janganlah kalian menjadi se
perti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa 
angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia serta meng
halangi (orang) darijalan Allah. (Al-Anfal: 45-47) 

Para ulama mengatakan, ayat ini merupakan ayat yang paling 
mencakup semua etika berperang. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa 
Nabi Saw. b~rada di dalam .kemah kecilnya seraya berdoa: 

. ' ' ;J,,,, ..,.... ; · "\~ ~l(I ~ ,.,,,,.,,,, ~\ ,,,,,,..,.... ~iJ~ -:,..I"' I f41!1 
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Ya Allah, sesungguhnya aku menuntut kesediaan dan janji
Mu. Ya Aflah, jika Engkau menghendaki, niscaya Engkau ti
dak akan disembah sesudah hari ini. Sahabat Abu Bakar r.a. 
memegang tangannya dan berkata, "Cukuplah wahai Rasulul
lah, sesungguhnya Engkau telah mendesak Rabbmu. • Maka 
beliau Saw. keluar (dari kemahnya) seraya membacakan fir
man-Nya, "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka 
akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah ha.-
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ri yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dah
syat dan lebih pahit." (Al-Qamar: 45-46) 

Riwayat lain menyebutkan bahwa hal itu terjadi dalam Perang 
Badar. Demikian menurut lafaz yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari. . 

Menurut lafaz yang diketengahkan oleh Imam Muslim adalah 
seperti berikut: 

Nabi Allah Saw. menghadap ke arah kiblat, kemudian meng
angkat kedua tangannya, lalu mulai menyeru Rabbnya de
~an mengucapkan doa berikut, "Ya AJ,lah, tunaikanlqh kepa
daku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, be
rikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, 
jika golongan dari ahli Islam ini binasa, niscaya Engkau ti
dak akan disembah di muka bumi. • Beliau masih tetap ber
doa -menyeru Rabbnya- seraya mengangkat kedua tangan
nya hingga kain selendangnya terjatuh. 

Y ahtifu, mengangkat suara ketika mengucapkan doa. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abdullah ibnu Abu Aufa yang menceritakan: 
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Rasulullah Saw. pada sebagian peperangannya ketika beliau 
berhadapan dengan musth, menunggu sampai matahari con
dong, kemudian berkhotbah kepada orang-orang (pasukan 
kaum muslim). Beliau bersabda, "Hai manusia, janganlcih ka
lian berharap untuk bersua dengan musuh6>, tetapi mintalah 
selamat kepada Aflah. Apabila kalian bersua dengan mereka 
(musuh), maka bersabarlah kalian; dan ketahuilah bahwa 
surga itu terletak di bawah naungan pedang." Kemudian be
liau berdoa, "Ya Allah Yang menurunkan kitab, yang menggi
ring awan, dan yang mengalahkan golongan yang bersekutu, 
kalahkanlah mereka dan menangkanlah kami atas mereka." 

Menurut riwayat yang lain· disebutkan seperti berikut: 

~ ,.... - ~ \ ,,..,,,.. "'""f ,, I . / J:,....,, ,,. , ,..,/.,, ..,~ • .JI ~~u "-:>·'1---~, r--~ 1 , '-;~, ~~ ~ ~~, o-:J--o , ,,,,. ,,,, 
. ~-.i~j_;f4-:~, ~ ,lJ, 

Ya A/,lah yang menurunkan kitab (Al-Qur'an), dan Mahacepat 
pemeriksaan-Nya, kalahkanlah golongan yang bersekutu itu. 
Ya A/,lah, kalahkanlah mereka dan guncangkanlah mereka. 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Shahihain melalui Anas 
r.a. yang menceritakan: 

I J ,,, ;. ,,, ,.... '~"' ,,,. ,......,,,,. 
j :"'". \"\lf'"~"'\i\i ~~::_~~,,~~\ ,,,-, ~\ ~ ~ ' '.1' \:I o _j ~ ' ~ r - _,... .. . ,,, \.2 , 

6) Al-Hafizh di dalaJn Al-Fat-h mengatakan, -Menurut lbnu Batht.hal, hikmah 
larangan iDi memberikan pengertian bah11Va -.-ang itu tidak.akan menge
tahui apa yang akan t.erjadi." Hal °'i aama dengan memohon keaelamatan 
darifitnah. 
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~ • ' ..- J. ...- .,,, ..- ~,, -,J. ..,.,,.. J " 'II',. l "":I'~"·\"\--:_~ ~i\ r/. .,,,. • " "~\ \ ~~.;;._\:. ' , .;,L.I.J ,,,,- . u;-w ~ ~ ._,~ ' . .... . l#, ~__y.- LJ-"':..,,, 
~ > c.....i 7 ~ 

Kf~n~,~, ,~+'!;j.~~1 :-a~~:,~~ 
~ ,. ,, • .. • ., ~,, £.t\ .1 (;~ ~ A. :i ~I:-:: I . ,:,:...;, z= • F .... :-

Nabi Saw. menyerang Khaibar di pagi hari. Ketika mereka 
(penghuni Khaibar) mengetahui kedatangannya~ mereka 
mengatakan, "Muhammad dan pasukan khamisnya tiba."1> 
Lalu mereka berlindung di benteng. Nabi Saw. mengangkat 
kedua tangannya, lalu berseru, "Allah Mahabesar, semoga 
Khaibar hancur. Sesungguhnya apabila kami menurunkan se
rangan di halaman suatu kaum, maka amat buruklah pagi 
hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu." 

Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab Su
nan Abu Daud melalui Sahl ibnu Sa'd r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~.... ~, ,,,,,, .,~-&,, · \: ... -! ed'Lf "f · ,:r-,., ~ t:r(i - ..... .., , ~ : ~,. ...u - ~ .,v> . . ~ - t)' .,J) ~·~ .. ,. 
. ($.:, "'? ,,,.. ~ ,;l]-:" b1 -~ :.. .. ~'-';'. 

Ada dua keadaan yang tidak pernah ditolak (ltau jarat,,g dito
lak (bila berdoa padanya), yaitu doa ketika azan dan doa keti
ka perang, yaitu di saat sebagian dari mereka terlibat dalam 
perang dengan sebtzgian yang lain. 

Di dalam sebagian nu.skhah (salinan) yang dipercaya disebutkan 
Yulhim.u. (saling duel beradu kulit) dengan memakai huruf ha, se
dangkan pada sebagian lainnya memakaijim, yaitu yuljimu; mak
na keduanya jelas. 

7) Al-'li~ puukan, aeperti yang disebutkan pada aebagian salinan dari ki
tab Al-Adz'liar. Imam Bukhari menaflinannya demikian, disebut 1eh.amis ka
:rena paaubn taraebu, terbagi JIMll\iadi ha ~ yaitu 1IUIUIUUfllk .(aayap 
kanan), maiaaraA (aayap kiri), muqaddanaah (pmlyerang depan), 1IUIGlu&lli
raA (penyerang belabng), clan qalb (inti paaukan). 



Khasiat zikir dan doa 541 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam 
Turmudzi, dan Imam Nasai melalui Anas r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. apabila berperang selalu mengucapkan 
doa berikut: 

Ya Al.lah, Engkau adalah penopangku dan penolongku, hanya 
karena Engkaulah aku membuat siasat tipu muslihat, karena 
Engkaulah aku mempertahankan diri, dan karena Engkaulah 
aku berperang. 

Imam Turmudzi mengatakan., predikat hadis ini hasan.8> 

'Adhudhi, penolong dan penopangku. 
Menurut Al-}Oiaththabi makna ahuulu ialah membuat siasat 

dan tipu musliha,t dalam perang. Selanjutnya ia mengatakan bah- · 
wa ada makna lain, yaitu mencegah dan mempertahankan diri; 
berasal dari ucapan haala bainasy syaiaini, yakni menghalang
halangi di antara dua hal. Makna yang dimaksud ialah, 'aku ti
dak mencegah, tidak pula mempertahankan diri kecuali karena 
Engkau'. . 

. Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab 
Sunan Abu Daud dan Su.nan Nasai melalui Abu Musa Al-Asy'ari 
r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. apabila merasa takut 
terhadap suatu kaum mengucapkan doa berikut: · 

.,. . -- J • ., ., ,. ,. ' 
• ,, _,., ': -~ j"J-'; _,,, l'J '7/o • ,-;ll ... ~ UI ~~U\ 
~~__rl~ :-~-' -H~~~,,, 

Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan leher mereka di ba
wah kekuasaan-Mu, dan kami berlindung kepada-Mu dari ke
jahatan mereka. 

8) Hadis ini diketengah~an pula oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sh:a
kih-nya. Hadis ini berpredikat sa.hiJl, dan dinilai sa.hiJl oleh Al-Hafizh dan 
lain-lainnya. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui. 
Umarah ibnu Za'karah r.a. yang menceritakan: 

,.. ,.-. ; J. J. ' ,,, ,,,, ,i"~ ~,,, ~t, ~~~~~~, i2f'~J~~\5\ 
__j ~JJ,S-}J ~",,,. ~ ~ .... o,,, J"-4 ,,, 

.. ~'-'i cj~ ~~ 
• f,/';, II _:,-

Sesungguhnya Allah Swt. telah berfirman, "Sesungguhnya 
hamba-Ku yang sejati, ialah orang yang selalu mengingat-Ku 
dalam keadaan berperang dengan musuhnya. 

Yang dimaksud dengan mulaqin qimahu ialah sedang berperang 
di jalan Allah. Imam Turmudzi mengatakan, sanad hadis ini tidak 
kuat.9> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Jabir 
ibnu Abdullah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. te
lah bersabda pada Perang Hunain: 

") ~ ~;1~~~(~·("'J ~~·~\i. --~l~~,-1',,,,::--::~ " ~ cu O u.»_ jl'J_ '~ ,,~ r .....-,,, ..... ::- . 1 ,,,,, /. \f ~,,_, ,,,.,.J. ~~.J. ,,,. .,. ,,, t'!i"Jtt_, -,.!!,...,.,\!a',~/,\~)A1tf i\ ·\,_;;4 .:"i\_ .. " .. \j\g 
~.J '\"'¥'~-' .u \"""9'"V . :,-~ .. .., .., 

• ~ ~,~,JJ ~,,, c:.1.\,,, 11~ ,,,,'.',,-«-_I" 
• ~ . )__j' ...... ~~_, .,,,,, ... ,. ,. , .. 

Janganlah kalian mengharapkan bersua dengan musuh, kare
na sesungguhnya kalian tidak mengetahui cobaan apa yang 
akan menimpa kalian karena mereka. Apabila kalian bersua 
dengan mereka, ucapkanlah, "Ya Allah, Engkau adalah Rabb 
kami dan Rabb mereka, kalbu kami dan kalbu mereka berada 
di dalam tangan (kekuasaan)-Mu, sesungguhnya hanya Eng
kaulah yang dapat mengalahkan mereka." 

9) Tetapi hadis ini mempunyai syahid (bukti) yang membuatnya menjadi hasan, 
menurut penilaian Al-Hafizh. lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar me
ngatakan bahwa Al-Hafizh telah mengatakan, "Tetapi aku mempunyai sya
hid yang kuat bagi hadis ini selain dari kemursalannya, diketengahkan oleh 
Imam Al-Baghawi melalui jalur periwayatan Jubair ibnu Nafir. Karena itu
lah aku menptakan hadis ini. berpredikat hasan." 
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Kami meriwayatkan pada sebuah hadis yang kami sebutkan ter
dahulu dari kitab Ibnu Sinni melalui Anas r.a. yang mencerita
kan: 

Kami bersama Nabi Saw. dalam suatu peperangan, lalu be~ 
liau bersua dengan musuh, maka kudengar beliau mengucap
kan doa berikut, "Wahai Yang Menguasai hari pembalasan, 
hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepa
da Engkaulah kami memohon pertolongan. »IO) Aku melihat 
kaum laki-laki (dari kalangan musuh) terjungkal mati dipu
kul oleh para malaikat di sebelah depan dan belakang be
liau. m 

Imam Syafii di dalam kitab Al-Umm meriwayatkan dengan sanad 
yang mursal, bahwa Nabi Saw. pemah bersabda: 

~,~Li;, Ja~+' ~\a3f1 ~ ~~~, ~( ;r ,:. , ~~ 
. ;, . ~ 7.~tJ O P. , • ,,, .. _,_ji:,-'.J 

Carilah oleh kalian doa yang diperkenankan, (yaitu) di saat 
bala tentara sedana berperang, salat diiqamahkan, dan di 
saat hujan turun.12r 

I 

Menurut kami, disunatkan pula dengan sunat yang kukuh (muak
kad) membacli\ Al-Qur'an yang dihafal dan mengucap~an doa 

10) Menurut sebagian salinan yang lain yaitu, "Hanya kepada Engkaulab aku 
menyembah, dan hanya kepada Engkaulab aku memohon pertolongan. n 

11) Komentar mengenai badis ini telah kami terangkan jauh sebelum ini. 
12) Pen'jelasan hadis telab diterangkan pada bagian terdahulu. 
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orang yang tertimpa malapetaka seperti yang telah kami jelaskan 
jauh sebelum ini, yang menurut kitab Shahihain bunyinya seperti 
berikut: . ' ,,, ' ,, ,, ' ~ ' ,~;li?_S~\~,!~11,~~h¼\ ~1~11 

. . t ~, :..,,~i\' ! .... ., · "~\ i---, ~ (L~ i\ ~~\~I"'~ I~ .f4" ~(?" • ~J.'-':f!J • UJ ., ~ • ~ ,. ,, 

Tidak ada Tuhan selairi Allah Yang Mahaagung lagi Maha 
Penyantun. Tidak ada Tuhan selain Allah, Rabb ½rasy yang 
agung. Tidak ada Tuhan selain Allah, Rabb langit dan Rabb 
bumi serta Rabb ½rasy yang mulia. 

Hendaknya pula seseorang mengucapkan doa lain yang telah dise
butkan di dalam hadis lain, yaitu: 

,,, \ , J,, <1" ,, \ -: ..,\ 
~ts,!\ ~~'4Ju' 3~ ~ ~.j'J\ ~~9\{u\\f!~l~ 
-~~~'11:3~~ ,,-::Z\~lti!~ ,~\~\~ 
Tidak ada Tuhan selain Allah Yang maha Penyantun lagi 
Mahamulia. Mahasuci Allah, Rabb langit yang tujuh, Rabb 
½rasy yang agung. Tidak ada Tuhan selain Engkau, kuatlah 
perlindungan-Mu dan agunglah pujian-Mu. 

Doa lain yang dianjurkan dibaca ialah: 

J ,, ' . :\"~""•, ,..,,_ '1:u\C:1 ,r;.. <J::-::-'Y \WI.:!-' - • ..w,1.-

Cukuplah Allah sebagai Pelindung kami, Dia sebaik-baik Pe
nolong. 

Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecU(!.li dengan perto
longan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung, ·apa yang di~ 
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kehendaki-Nya tidak ada kekuatan selain. dengan pertolongan
Nya, Kami berpegang kepada Allah, kami memohon pertolong
an kepada Allah, kami bertawakal kepada Allah. 

Engkau telah rm,Jjndungi kami semua dengan Tuhan Yang 
Mahahidup Abadi lagi terus-menerus mengatur makhluk-Nya 
Yang tidak akan mati selama-lamanya. Engkau telah membe
la kami dari kejahatan berkat tidak ada daya dan tidak ada 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi 
lagi Mahaagung. 

Wahai Yang Mahadahulu kebaikan-Nya, wahai Tuhan Yang 
kebaikan-Nya di atas semua kebaikan, wahai Raja dunia dan 
akhirat, wahai Yang Mahahidup, wahai Yang mengatur 
makhluk-Nya terus-menerus, wahai Yang mempunyai ke
agungan dan kemuliaan, wahai Tuhan Yang tiada sesuatu 
pun dapat melemahkan-Nya dan tiada pula sesuatu pun yang 
lebih besar dari-Nya, tolonglah kami atas musuh-musuh kami 
itu dan selain mereka, dan menangkanlah kami atas mereka 
dalam keadaan sehat dan selamat yang menyeluruh lagi se
gera. 

Semua doa yang kami sebutkan di atas dianjurkan dengan kukuh 
dan sudah terbukti kemanjurannya. 
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Larangan mengeraskan suara dalam berperang kecuatf bila· 
dlperlukan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Qais ibnu Ubad At-Tabi'i yang menceritakan: 

/ -·~· ~ ' ,! ' ~~~~•, \-:'~" ---~ ,{i'~~~,:;Jl\J"'; ~~-~~ ~U_r ~r-'~.," ; ~J. u 
.J(f;;tl~ ,, ; ,,,,. 

Para sahabat Rasulullah Saw. tidak menyukai suara (keras) 
dalam peperangan.13> · 

Mengucapkan, "Aku adalah sl Anu," dengan maksud 
menggentarkan hatl musuh 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda dalam l?erang Hu
nain: 

Aku adalah nabi yang tidak pemah dusta, aku adalah anak 
Abdul Muththalib. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Salamah 
ibnul Akwa': 

13) lbnu Allan di dalaJn Syarhul .Ad.dar mengataka11 bahwa menurut Al-Hafizh, 
demikianlah yang diketengahkan oleh Abu Daud •. kemudian ia mengiij.nginya 
dengan hadi8 Abu M:uea Al-Aay'ari, bahwa Raaulullah Saw. tidak menyukai 
auara brae ketika berperang. 'Hadiii ini berpredikat luua,i. 
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Bahwa Ali k.w. ketika berduel dengan Marhaba 14> Al-Khaiba
ri mengucapkan kalimat berikut, "Aku adalah orang yang di
namakan haidarah (singa) oleh ibuku. "15> 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Shahihain melalui Sala
mah, bahwa ia mengucapkan kalimat berikut ketika berperang 
melawan orang-orang (kafir) yang menyerang Liqah: 

14) Penulis di dalam kitab Tahdzib mengatakan bahwa Ma.rhaba adalah pangli
ma Yahudi, ia terbunuh dalam keadaan katir di Khaibar. Kisah mengenai pe
rang tanding antara dia dan Ali k.w. dikisahkan oleh Salamah, yaitu: "Kami 
berangkat menltju Khaibar. Ketika itu pamanku -yakni Amil'- eedang 
mendendangkan syair Rajaz.• Salamah melanjutkan kisahnya hingga sampai 
pada, "Maka Rasulullah Saw. mengutusku menghadap Ali k.w. seraya ber
sabda, 'Sesungguhnya aku akan memberikan panji perang ini kepada se
orang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya 
mencintainya.' Aku datang bersama Ali kepada Rasul Saw. dengan menun
tunnya karena Ali eedang sakit mata. Ketika aku dan Ali sampai kepada Ra
sulullah Saw., beliau Saw. mengobati kedua matanya dengan air ludah, dan 
ketika itu juga sakit mata Ali sembuh. Kemudian beliau Saw. memberikan 
panji perang kepadanya. Dari pihak musuh muncul Marhaba, lalu sesumbar: 

Khaibar telah mengenal ba.hwa. aku a.da.la.h Ma.rha.ba., bersenja.ta. a.mpuh dan. 
jagoa.n yang telah kondang bila.ma.na pepera.nga.n berloba.r. 

Ali k.w. menjawabnya dengan ucapan: 

~ ... 1~.'.':"t\U t"'~~~ .. :..;j? ~ ;"'l,_ ",-;.. ~ ... ~""" ",~IUI 
~ ... v:'... . ... .... . ~ ;:.; ~ ~1$:,v 

r1~-1J,J.,?' ~1n.~" ..... , 
~ ~~ :-~-' 

Alu adalah orang yang dijululu haida.r (singa) oleh ibulu, seperti singa. be
la.nta.ra yang ta.mpak mengeri'kan. Alu la.den.i semua. ta.nta.nga.n merela. de
nga.n a.pa pun yang ,nere'ka ma.mpu. 

Ali k.w. memukul kepalanya dengan pedang hingga kepala Marhaba terbelah 
dan mati ketika itu juga. Setelah itu barulah Khaibar dapat ditaklukkan. 

15) Ha.ida.rah, nama sejenis singa (harimau). 
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Aku adalah anak lelaki Akwa', hari ini adalah Percing Rudh
dha'. 

Dlsunatkan b~rsyatr rajaz ketika perang tanding 

Sebagian di antaranya telah disebutkan di dalam hadis-hadis se
belum·nya. 

Kami medwayatkan ,di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melahti Al-Barr~ ibnu Azib r:a.: 

~ ~ \ t;, .J ,,, ",,. ,,,, _,, ,,, If,',,., ,,,,(,,,, ! ~,,,)( 1,f {_~ ~, 
. .u)()_y»_J~~P_9,d ~__;v-9. \~ ~0'-' \ 

'\ ,,,,._,,, ,,,. ~ . ,- . \ J· J.t ,,,. • _,,,, ,1, ; a 

a,~;ll\"_;;!,J ~ , .~\JUO ~ ~~Ul\ 
,,,, . ;($;,"'J\~\~~ ~-:{,,,, ~~ ~,,,,. ~ ·,;. ,,,,, .. "f ,,,.'1 ~,,,, A!l&-J l ~ • ,,,,,,,, • ~ ~.J .., ~ 4~ JI ~_,,,, .,. 

_,},1 /~{ ~h,,,, r'.' _,,,,:, #.. ',· ~ rA\ ~,, :"('.;;!.\ ,,,,,,;\ 1\ 
41>~~~ l~~~ -..:.;.,J~ i.r.O.. • o,,, 
. ~,~!"\ut~lf~{ ~ t,Gr ,tt_;1;,,1,,,,,,r;4.f'1&. •. ,,,, ,,,,_ i,x_t • ,. ~ .. ~ ,; .. 
Searang lel!:zki pernah bertanya kepadanya, "Apakah kamu Za
ri dalam Perattg Hunain menin.ggalkan Rasulullah Saw.?" Al
Barra 111,enjawab, 'Tetapi Rasulullah Saw. tidak lari, bahkan 
aku melihatnya berada di atas beghalnya yang putih, sedang
kan Abu Sufyan ianul Harits16

> yang memegang tali kendali
nya.· Ketika itq Nabj Saw. mengucapkan, "Aku adalah nabi 
yang tidak pernah dusta, aku .adalah anak laki-laki Abdul 
MuthJhalib." 

Di dalam ri\Vayat lain disebutkan, "Maka Nabi Saw. turun, lalu 
berdoa. dan meminta tolong kepada Allah Swt."' 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahthain melalui Al
Barra pula yang menceritakan: 

16) Di,a adalah anak paman Nabi Saw., yakni saudara sepupu Nabi Saw., Abu 
SuJyan ibnul Harits ibnu Abdul Muththalib. 
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Aku melihat Nabi Saw. ikut memindahkan pasir bersama ka
mi pada hari Perang Ahzab hingga pasir sempat menutupi 
kulit perut beliau yang putih. Beliau mengucapkan, "Ya Aflah, 
seandain:,a tidak ada Engkau, niscaya kami t,"dak mendapat 
petunjuk, tidak dapat bersedekah, tidak pula dapat salat. Tu
runkanlah ketenangan kepada kami dengan sesungguhnya, 
dan tetapkanlah kaki kami bila bersua dengan musuh. Se
sungguhnya mereka telah berbuat kelewat batas terhadap ka
mi. Apabila mereka menghendaki fitnah (terhadap kami) ma
ka kami menentang.,. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Anas 
r.a. yang menceritakan: 

~ ,:'~~~~~J~~~5_;~5r~\f\J-Sj~~\~ -
"-J , ......... {,.,,, • .,..,,",,, ...... !..._a.~--!.tl ·-.~,,,, ·".'-'1'~ '~'¾u;~ ~ : ()_,l~.J \ ,-;J~ l ($. rt=-_,.._~ 

L<,!.;~,-~'4-t,~·J,:,~~j -t~'#'~ '~~ 
..,,,_~ . ..,",,~,~' ~~/ ... ,.~~~~~ f~G ,~ ~~4:l, . ' ...... ~..,...... .~ .. 

.. ,,, r~:.\" "" Ot." · ~ · "'< - ,.,._ ~f ,,_,,,,. 2• 
1 ~~--i'~11c}dJ~t;) ,~_j,-;x\~~J 

I 
Orang-orang MuJl4iirin- dan orang-orang Anshar menggali pa-
rit .dan. memikul-pas_ir ·di atas pundak meteka seraya .meng
ucapian, "Kami adalah. orang-orang yang berbaiat (berjanji 
setia) kepada Muhammad untuk Islam, riwayat lain menye
butian untuk jihad, sel~ h_a,:,af masih dikandung badan. • 
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Nabi Saw. menjawab mereka melalui ucapannya, "Ya Allah, 
sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. 
Maka berkatilah orang-orang Ansh!J,r dan orang-orang Muha
jirin.• 

Sunat menampakkan kesabaran, kekuatan 1 dan kegemblra
an kepada orang yang terluka di Jalan Allah, mengabarkan 
keuntungan aklbat lukanya, dan perlhal yang akan dlalaml
nya blla la sampal matl syahld 

Allah Swt. telah berfirman: 
J ,,, ,,,, 

~~!(33\-'~\1("\J.l\ \,,. ". ~ ~ 51.:J,~~j ,,,, .. .'LJ"':"" ~ ,,,, ~ .. ,,, ,,, ,, ~ 
~,,, :."~,,,,,,,,,~~~,,.~\'""~ .. \a- _. .-:1-, i ":-:J;'"j ~'..),,,,, 
~..11" ;:; • ,1J ';,, '-"~ -"' ,, ,,,,, :, v..~'Z . 7;~ ' ~.;. 
,, , -6,,,,, ,, ....... ~- ,,:-~•, ~~ ;.\. ~., ,, • r:-~ ~\-:'" '!"'., :d \J 
~ ~;,-~S,,t.P-.ll ,r-~-,,,~~~~ ~,,,, :. ,,, J..""'v.v~;,,,,,,,,~;J""' "\(~3::."+,~,,,~,, .. ,,,,,, ,~,.,,.-::~ 

· ~W\D~ • ~ 4'll ~,,,, · • ·'-'»;,e.,L.ul · c.JYv-.. ~·~ ,,,,, ,,,,. ,,,, ,,,, ,,,,,,, &· 
I~ •• "t '! J i,J ":,~\"' ~ \"J ~,,!\ ~ "~\ t~• \ ""~\ 
i....;;..,a ->.,:a:,~ ,,,.,j-W' C/ I_J ,, ... !1-:' • vi.... .. ,, .r-
,,,,, "~-~~,.,,,,,, ,,""'!,,, ,.,_,." ,,.,, "'"" ..--: ,,_;·1'A!.•£f,'.f',c;, ~~,. ,,,~~~~~,,,, .. ,~~or ~ 
.,, ,, "'\"'"'"l;~~;'c -;t,,,., ...... ,, ,,~ ,,,, ,~,, ~, ., ,~•,f' i) "'.'h; 
~ .l t) ( :. · ~ ..U o,-ia w D,,, uM w u .., 
~~~1)\{. ~i ~;),~' t-=-~~>,~'3J~,rt'-:,1 
t).\""1"''- ,~,,,,, ,,,, ...... 1,~"ll:'.J ,, , ,, ,,, ,,,,,~ d -~ ~ ... 't,\ ::-~ 
~ ~ ',Ill ~~J \ _:-• ;'1 !_j -~ ,.,... 11 111 ~ J J ,.,,, 4.r..-r .... :.r-:- 1 , _ ~b..;:: ,, < ,,_,. 

. W\.•M\c)~JI -~~Jl 

Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di 
jalan Allah itµ mati, bal/.kan mereka itu hidup di sisi Rabb
nya dengan mendapat rezeki, mereka dalam keadaan gembira 
disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mere
ka, dan mereka bergirang hati terhadap. orang-orang yang 
masih tinggal di belakang yang menyusul mereka, bah.wa ti
dak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) me
reka bersedih hati. Mereka bergirang hati. dengqn nikmat dan 
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karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak 
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. (Yaitu) 
orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya se
sudah mereka mendapat Iuka (dalam peperangan Uhud). Bagi 
orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan 
yang bertakwa, ada pahala yang besar. (Yaitu) orang-orang 
(yang menaati Allah dan Rasul-Nya) yang kep':lda mereka ada 
orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya manusia telah 
mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu, 
takutlah kepada mereka," maka perkataan itu menambah ke
imanan mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah men
jadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."' 
Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang be
sar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, me
reka mengikuti keridaan Allah. Dan Allah mcmpunyai karu
nia yang besar. (Ali Imran: 169-174) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Anas r.a. mengenai hadis yang mengisahkan para 
ahli qurra di Bi'r Ma'unah, yaitu mereka yang dikhianati oleh 
orang-orang kafll", lalu mereka dibunuh: 

~~~·J,------.::{~ -:-11~~1; ,f'-t-'t\~--~~, 
',-J i.r.r~~_,~ (.) . ~\&N v~ .~,; 

.~,~~~W\ ,t~J\a, ·-~~~ 
Bahwa seorang lelaki dari kalangan orang-orang kafir menu
suk pa.man Anas dari pihak ibu, yaitu Haram ibnu Mulhan. 
Tusukan itu menembus tubuhnya, lalu Haram berkata, "Allah 
Mahabesar, aku telah berhasil (memperoleh syahadah) demi 
Rabb Ka?Jah." 

Tetapi di dalam riwayat Imam Muslim kalimat "Allah Mahabe
sar" tidak disebutkan. 

Doa blla kaum musllm menang dalam peperangan 

Di saat itu diaitjurkan memperbanyak. bersyukur kepada Allah 
Swt., 1Q8111\Ui kepada-Nya, dan mengakui bahwa hal tersebut me-
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rup~an karunia-Nya, bukan karena upaya dan kekuatan kita. 
PertQlongan itu berasal dari Allah Swt. Hendaklah mereka. ber
hati-hati, jangan sampai mer8$a besar diri secara berJebihan,. ka
rena dikhawatirkan a,kan mengakibatkan kekecewaan, seperti 
yang telah disebutkan di dalam firman-Nya: 

· DqTt .(ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian 
meniadi: congkak karena banyaknya jumlah kalian, maka 
jumlah ',q.ng banyak itu tidak memberi manfaat kepada kali
an sedikit pµn, dan bumi yang luas terasa ~sempit oleh kalian, 
kemudian kalian Zari ke belakang cf,~cerai-berai. (At-
Taubah: 25) · 

Doa blla mellhat kek,lahan pada pasukan kaum musllm 
/ 

Bila melihat kekalahan pada pasukan kaum muslim disunatkan 
segera berzikir kepada Allah Swt., memohon ampunan-Nya, ber
doa kepada-Nya, dan memohon agar apa yang telilh dijanjikan 
oleh-Nya ditupaikan, yaitu menolong kaum muslim dan meme
nangkan agama-Nya. Hendaknya seseorang mengucapkan pula 
doa bagi orang yang tertimpa malapetalai, seperii yang teiah dise
butkan sebelumnya, yaitu: 

,- "t~tj :t~t\~·ili \ ~I fl1 i ;.'~' ~ ~t~t\{l, \ -2 \ rl1 ~ 
i ~ '-/!'~ -~ ., ,,, ·~· ~· \ ~"" ," 
· .1t., :..·::ti~. ··.·1r i ,,,. ~. , ... , ~,,y-u,,~,~,~ 

~;..~ ~v"" -~ 011'_) 9..n I" ~ .'.J ,,. ,, 

Tidak ada Tu.han selain Allah Yang Mahabesar lagi Maha 
Penyantun. · Tidak ada Tuhan selain Allah,· Rabb ~· yang 
agung. Tidak ada Tulian selain Allah, Rabb langit dan Rabb 
bumi serta.Rabb ~ YG"II mulia. 

Disunatkan pula·mengucapkan-doa lainnya yang telah disebutk.an 
terdahulu dan doa yang diketengahkan· dalam Bab "Doa di Saat 
Takut dan Menghadapi Kebinasaan" .. Dalam Bab "Rajaz" aebeium 
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ini• telah kami s~butkan bahwa ketika Rasulullah Saw. melihat 
kekalahan pada: kaum inusHm~ beliau tt.ircm' darl meniohoh · perto:.. 
longan kepada Allah serta b~Eloa ltepada-Nya~ SebagaJ hdsil dari 
doa terse but akhirnya' kauin muslim mehgalami kemenangan. 
Allah Swt. telah berfirman: 

--~ f J ' .,'<--f ;· ,.,,.,, '{\ : ~,·~'j, ~~(;(-;_;;~\ ~Z_; ~ ~ o~l.i! 
.. ..J ..I-- ,, ,,,~-. ...,, 

Sesungguhnya telah o.da pada (diri) Rasulullah itu suri tela-
dan yang baik bagi kalian. (Al-Ahzab: 21) ' 

Kami meriwayatkan di dalam_kitab Shahih Bu'J!rhari melalui Anas 
r.a. yang menceritakan: · · · · 

~ , . ., . , ,., ...,,..,,,. \ ',, I--:,.,\ "',,,,,,.J,~ -='.""'1 ,, ..... , ...... .,...,..~., J \,,,, ,,,.. n.:::;,.;1_ : LJ"! .·. :1 ~ i., Q~ ~!j ~ ~~(.)D loo' .... . u- ,., - .... ? J· .. .J .... ,,.,,........ ,.J,.;. ,,,, ,.,,~ ., ..... ,,,,..,_ .... ,,..,,, 
t"'"\,, -(.,~\ . ,,,.. - II:~ c:._~ "(,,,, (:.... ~\ _;~\ j\ ~ ~ 1t\ .f.~ . ~ ,,, 7"'~ ,,,, .. ,, ,, ,.,,,,,.....-: 

~

4,.. ,.,.,..\.i; .... ~ ,,.,.._,,! ~~'::~ '1 ,,., ~/.!\ ,....,,,, ~ r-:: '1.t5'1· .... • t~ ., .. - t.J'\..J.,.:. ,~ - o-~:A ~~ " ., ,r ---~ "11~ ,,,,,, ~ \.._. l~ ,,. --- ,,, t> .,L . .,, ,,,,~ ,,.,,, ,.. ,,J 
. ,, J I,,., _;i;" \ t' .... ,, :" :-l .. (;; ,, ~;, .I I. I ~ .... • J :. .. ,, \ 
~'~ • ,·111 '\.l~v- .i1 ~u-... 111, Lf""''''' ..,----. _J • .J. ...,, . J • ,,,,,~ • ...T' ., ~ .... .... ,,,,,., t:::. ~,...,\ 

-~ .. '._)_j 

Ketika Perang Uhud berkecamuk dan pasukan kaum muslim 
terpukul mundur, pamanku ~akni Anas ibnun Nadhr- me
ngatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta maaf kepa
da-Mu atas apa yang dilakukan mereka (teman-temannya) 
dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka 
(yalmi kaum musyrik)." Kemudian ia maju dan bertempur 
hingga mati syahid, kami menemukan delapan puluh luka le
bih pada tubuhnya akibat pukulan pedang dan .tusukan tom
bak atau lemparan panah. 

PuJlan Imam bagl orang yang menampllkan keahllannya 
dalam berperang 

Kami meriwayatkan di dala.m kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Salamah. ibnul Akwa' r.a. dalam hadisnya yang 
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panjang mengenai kisah serangan kaum Kuffar terhadap peter
nakan unta Madinah dan merampok semua temak unta, maka 
Salamah dan Abu Qatadah mengejar mereka. Salamala melanjut
kan k.isahnya hingga sampai pada sabda Rasul Saw. yang menga
takan: 

. ~6~ ".J"2 j·;rr·J\ _,,,..,,, (jG,.,1 " . .tt -=-~ 
.., .~...J .. -.J Y. r~ .., er .J::-c.J 

Sebaik-baik pasukan berkuda kita hari ini adalah Abu Qata
dah, dan sebaik-baik pasukan berjalan kita adalah Salamah. 

Doa blla kemball dart peperangan 

Hadis-hadis mengenai bah ini insya Allah akan diterangkan di da
lam Kitabu Adzkaris Safar. 
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ZIKIR-ZIKIR MUSAFIR 

Zikir yang disunatkan bagi orang yang berada di tempat di ma
lam dan siang' hari serta dalam berbagai keadaan, kondisi dan 
lain-lainnya disunatkan pula bagi oran1 yang musafir (bepergian). 
Tetapi bagi oran1 yang musaflr ada zikir tambahan. Zikirnya cu
kup banyak dan beraneka ragam, maka kami ketengahkan di sini 
tujuannya dengan ringkas dan membuat bab yang sesuai seraya 
meminta tolong kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya. 

lstlkharah dan musyawarah di kala akan beperglan 

Orang yang berniat melak.ukan suatu perjalanan disunatkan me
minta saran kepada orang yang mengetahui keadaan perjalanan 
dan telah berpengalaman tentangnya, serta agama dan pengeta
huannya dapat dipercaya. Allah Swt. telah berfirman: 

\~ I c:,~J\ • ~.gij ;-'._;.,G; .. ,,, ,,, 

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 
(Ali Imran: 159) 

Dali) mengenai musyawarah cukup banyak.. Apabila seseorang 
melak.ukan musyawarah dan tampak. hal yang maslahat baginya, 
hendak.lah ia beristikharah kepada Allah Swt. Untuk it:u, hendak.
lah ia melakukan salat dua rakaat, bukan salat fardu, lalu mem
baca doa istikharah yang telah kami jelaskan. Dalil mengenai isti
kharah adalah ha.dis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari di 
dalam kitab Shahih-nya._ Dalam bab tersebut telah kami sebutkan 
etika doa ini dan gambaran sal11tnya. 
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Zlklr beperglan dllakukan:1 ?~~hI :ffiltl i ~il~~r,111,~ 
mengadakan perjalanan 

Apabila seseorang bertekad untuk melakukan perjalanan, hen
daklah ia bersungguh-sungguh merealisasikan hal-hal berikut, 
antara lain: Berwasiat mengenai hal-hal yang perlu untuk dipe
sankan, dan wasiat itu disaksikan oleh saksi; meminta maaf ke
pada semua orang yang pernah terlibat muamalah dengannya 
atau berteman; meminta rida kepada kedua orang tua, guru serta 
orang yang memerlukan kebajikan dan kasih sayangnya; bertobat 
kepada Allah dan meminta ampun kepada-Nyfi ,dari semua dosa 
dan pelanggaran; meminta pertolongan kepada Allah· Swt. untuk 
bekal perjalanannya, dan bersungguh-sungguh mempelajari hal
hal yang diperlukannya dalam perjalanan. Apabila ia seorang pra
jurit, hendaJdah. mempelajari apa yang diperlukan oleh seorang 
prajurit menyangkut hal ikhwal perang, doa•doa, dan perkara ga
nimah serta besarnya dosa lari dari medan perang, dan sebagai
nya. 

Apabila ia bertujuan untuk melakukan ibadah haji atau iba
dah umrah, heridaklah ia mempelajari manasik haji atau memba
wa kitab yang dapat dijadikan rujukan mengenai ibadah hajinya. 
Tetapi seandainya ia belajar dan membawa kitab haji, hal ini le
bih utama. 

Demikian pula halnya bagi orang yang berangkat perang dan 
lain-lain, disunatkan membawa sebuah kitab yang di dalamnya 
terkandung hal-hal yang diperlukannya. 

Jika ia seorang pedagang hendaklah ia mempelajari hal yarig 
diperlukan menyangkut perkara jual beli yang sah dan batil, yang 

. halal dan haram, yang disunatkan, yang dimakruhkan dan diper
bolehkan, serta hal yang diutamakan di atas yang lainnya. 

Jika ia seorang ahli ibadah, mengembara meajauhi manusia 
,ramai, hendaklah ia mempelajari hal yang diperlukannya me-
1nyangkut perkara agama. Hal ini merupakan hal yan, paling 
penting untuk diperhatikan dan dipelajari. 

J"'ika ia seorang pemburu, hendaklah ia mempe1-ff:U'i hal-hal 
yang diperlukan oleh seorang pemburu, hewan yang lialail dan ha
ram, hewan yang boleh diburu dan. yang tidak ~ diburu, sya
rat yang harus dipenuhi dal~=~belih hasil .. bwuan, dan 
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hewan yang cukup diburu oleh·arijing::pemlnn<u··atau oleli anak 
p~}.mya, dan sebagai~ya. . . . , 
·.· ... Jika ia seoi:ang ;enggemtiala: hendak1ah ia' Illempelajari apa 

yang telah kami s~liutkan inenyangk,ut ~1* orang lain dari orang
orang yang' beruzlah .. Hendaknya pula fa mempelajari . hal-hal 
yang diperlukannya, seperti kasih sayang kepada hewan ternak, 
berlaku jujur terhadap ternak .gembalaan dan,pemiliknya, meme-
1ih1fra dab nienjaga temak gembalaan dengan pen-uh ·perhatian, 
.meminta izin dahulu kepada pemiliknya untuk menyembelih ter
nak yang diperlukan dalam suatu waktu karena ada peristiwa 
yang mendadak, dan seb~gainya. 

Jika ia seorang utusan dari sultan ke sultan yang lai.n atau 
orang yang semacam sultan, hendaklah ia mempelajari hal-hal 
pent.ing yang diperlukannya mengenai etika berbicara dengan 
orang-orang besar, cara menjawab pembicaraan yang dilontarkan, 
hal yang dihalalkan menyangkut bertamu, hadiah serta hal yang 
tidak halal. Selain itu ia harus mempelajari hal yang wajib, yaitu 
memelihara sikap yang ikhlas, menampakkan isi hati, tidak meni-

, pu, tidak licik, tidak munafik, bersikap waspada, jangan melaku
kan hal yang menyebabkan munculnya awal kelicikan atau hal
hal lain yang diharamkan. 

Jika ia sebagai wakil atau amil dalam transaksi qardh atau 
lainnya, hendaklah ia mempelajari hal-hal yang diperlukannya 
menyangkut hal yang boleh dibeli dan yang tidak boleh dibeli, hal 
yang boleh dijual dan yang tidak boleh dijual, hal yang boleh di
tasharruf-kan clan yang tidak boleh, hal yang disyaratkan meng
adakan kesaksian padanya, hal yang wajib berikut persyaratan
nya dan yang tidak wajib, dan hal yang diperbolehkan baginya 
menyangkut bepergian dan yang tidak boleh. , 

Orang-orang yang telah disebq.tkan di atas diwajibkan mem
pelajari hal-hal yang akan ditempuhnya menyangkut hal-hal yang 
diperbolehkan baginya dan yang tidak diperbolehkan. Semua itu: 
telah disebut di dalam kitab-kitab fiqih. Tujuan kami di sini ha
nya menjelaskan zikir-zikir secara khusus. Pelajaran yang telah 
disebutkan merupakan bagian da.ri zikir seperti yang telah kami 
jelaskan dalam permulaan kitab ini Aku memohon taufik kepada 
Allah dan penutup yang baik bagiku, bagi kekasih-kekasihku aer-
ta seluruh bum muslim. · 
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Zlklr blla hendak berangkat darl rumah 

Bila seseorang hendak melakukan suatu perjalanan disunatkan 
terlebih dahulu salat dua rakaat, berlandaskan kepada hadis Al
Muqaththamn ibnl.11 Miqdam, seorang sahabat2> yang mencerita
kan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~~C:i!p" ~~~J~~,~~~cl~~ ,- ,,, ~ ,,... '..) v-- ... .,,, ,,, J ,., 

~
., ,,,, ·" 

. ~~~ ,, 

Tiada sesuatu pun yang lebih baik ditinggalkan uleh sese
orang pada keluarganya, kecuali salat dua rakaat yang diker
jakannya ketika hen.dak melakukan perjalanan. (Riwayat 
Thabrani)3) 

1) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa menurut Al-Hafizh 
pada lafaz ini terjadi kekeliruan yang diakibatkan dari penulisan. Yang be
nar adalah Al-Muth'im. 

2) Al-Hafizh mengatakan, aesungguhnya dia adalah Ash-Shan'ani, dikaitkan de
ngan nama kota Shana', Damaskus. Menurut pendapat lain, nisbat ini dikait- · 
k11n dengan Shan'a, negeri Yaman. Pada mulanya ia tinggal di Yaman, ke
mudian pindah ke negeri Syam. Dia hidup di zaman para" sahabat yang kecil
kecil dan belum pernah didengar bahwa ia pernah mendengar hadis dari se
orang sahabat, melainkan ia me-mursal-kannya dari sebagian di antara me
reka (para sahabat). Kebanyakan riwayatnya ia ambil dari para tabi'in, anta
ra lain seperti Mujahid dan Al-Hasan. Imam Thabrani telah menghimpun 
hadis-hadis malUhul-nya dalam riwayat hidupnya, bagian dari kitab musnad 
orang-orang Syam. Imam Thabrani kebanyakan mengatakan Al-Muth'im ib
nu Miqdam Ash-Shan'ani, aeperti yang telah kami jelaskan harakatnya. 

3) Diriwayatkan oleh Imam Thabrani, Al-Hafizh mengatakan b&hwa hal yang 
terlintas dari ueapan Imam Thabrani Ash-Shahabi menunjukkan bahwa 
yang dimaksud ialah di dalam kitab MuJamul Kabir yang merupakan mus
nad dari pal'& sahabat. Tetapi hadia ini ternyata tidak terdapat di dalamnya, 
melainkan berada di dalam kitab AJ-Manasil Imam Thabrani. 

lbnu Asakir mengetengahkan hadis ini dalam riwayat hidup Muth'im 
ibnul Miqdam Ash-Shan'ani dalam kitab Tarikhul Kabir, lalu i;. menyebut.
kan keadaannya, guru-guru dan orang-orang yang meriwayatkan darinya, ju
gs mengenai tanggal kewafatan dan or"ng-orang yang menilai tsiqah serta 
orang-orang yang memujinya. la memusnadkan aejumlah hadis, antara lain 
hadis ini, sanadnya mu'adhdhal atau mursal jika terbukti bahwa ia pernah 
mendengar dari seorang sahabat. Hal yang kami sebutkan berupa pen-tas-
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Sebagian teman kami ada yang mengatakan, dalam ra:kaat perta
ma sesudah surat Al-Fatihah disunatkan membaca surat Al-Kafi
run, sedangkan dalam rakaat kedua surat Al-Ikhlash. 

Sebagian dari mereka mengatakan, dalam rakaat pertama se
sudah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Falaq, sedangkan da
Iam rakaat kedua adalah surat An-Naas. Apabila telah selesai da
ri salatnya, hendaklah membaca ayat Kursi. Dalam suatu riwayat 
disebutkan, "Barang siapa yang membaca ayat Kursi sebelum me
ninggalkan rumali, niscaya tidak akan tertimpa sesuatu yang ti-. 
dak disukainya hingga ia kembali . ..4) 

hih-an dan lainnya ditanggapi oleh syekh ahli hadis Zainud Din Al-Qurasyi 
Ad-Dimasyqi melalui tuliaan yang ia tului eendiri dalam men-taihrij hadis 
kitab Ihya oleh Syekh kami Al-Iraqi, dan ia menyetujui hal tersebut. Tolali 
sampai kepadaku, dari Al-Hafizh Zainud Din ibnu Rajab Al-Baghdadi yang 
Mnggal di Dimasyq, bahwa ia pun menanggapi hal tenebut. 

Jhou Allan mengatakan, menurut Al-Hafizh terdapat pula eebuah hadia 
melalui Ana11 r.a. dalam bab ini, yaitu: Apabila Ruulullah Saw. berada da
lam peijalanan, jika turun illtirahat pada 11uatu tempat beliau tidak akan me
mnggalkan tempat telaebut eebelwn berpanutan dengan mengerjakan salat 
dua rakaat. 

Menurut riwayat Ad-Darimi diaebutkan eeperti berikut: Ruulullah 
Saw. t.idak eekali-kali beriat.irahat pada auatu tempat melainkan berpamitan 
dengan melakukan aalat dua rakaa&. Kemudian Al-Hafizh menuturkan ,ya
iuahid yang 11emakna, yanr menjadikan J)Nldikat hadia ini hasan. 

4) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan, 'Menurut Al-Hafizh, 
ia belum pemah menjumpai lafu ini melainkan hanya aemakna, bahkan le
bib lengkap. Antara lain ialah hadia Aha Hurairah r.a. yang menceritakan 
bahwa Ra11uluJlah Saw. pemah benabda: 

.-:__." - ,.,,,, :-•Lcl1) 't1! "ltf-' ~\i-- ,{--'~\":i......-";:._ ...... 
~~.,. ~.,. '-7~.Y' ~ ,,, -'IS"::.f"J ""-::-' v-90'° 

~
,,,.,, ,.,,:,, ~t;.; ~ ............... ,,., ~/~--~~ ........ ~t-' ",J 
~~ "'U'°-'~· ~~ ~ . " J..r-~ •• ':i'"' .. \ • , 

..... '9.,: ..... u--~\·l1i ........ ·o:·~~ ~ ... _)-: 
&rang ,iapa membaca ayat Kursi dan pembukaan Baa Miim Al-Mu-min 
hingga firr,u,.n-Nya llaihil Mcultiir ketika pagi hari, nucayu ia tidak akan 
melihat hal YGTII/ tidak duukainya hingga petang harinyu. Dan barang ,iapa 
yqng membaco.nya di .ore hari, niacaya ia tidak akan meltlaat ••Matu yung ti
dak di,ukainya hi111{6a pagi hari. 

Al-Hafizh mengatakan, hadill ini gharib, aanadnya dhail, diketengahkan oleh 
lbnu Sinni, Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dan Abuay Syekh di dalam 
Taawaabul Anaaal. 
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Disunatkrui pula me'mb.aca surat.Al-Qllfai$Y, Imam Ab~l Ha
san Al-Qazwaihi · mengatakan bahwa surat te.rseb~ memberi ~e-
amanan dari segala hal yang jahat. · · , 

Abu Thahir · ibnu Jahsyal\"aih· ··mehgatakan, "Aku 'bermaksud 
melakukah suatu perj~fanan ketika aktl mei'asa takut, lalu a:ku 
berkun:jung· ke ntihah Al-Qazwaini · untuk tnemirlta doa. Ia berka
ta kepadaku sebelum aku nrengutarakah apa~apa, 'Barang siap1a 
yang hendak rnelakukan suat\i perjalanan, lalu fa merasa takut 
(gentar) karerui' rnusuh ata:u he:wati buas, he'nclliklah ia mein.baca 
surat Al-Quraisy. Sesungguhnya·surat ini memberi keainanan d'a
ri semua kejahatan.' Maka aku membacanya dan ternyata tidak 
ada suatu halangan pun yang n:;ienghambatku hingga sekarang." 

Bila telah selesai membaca surat tersebut disunatkan berdoa 
dengan hati yang ikhlas dan penuh kelembutan. Di antara doa 
yang paling baik ialah sepert;i'berikut: 

,,., ., ,,,, ,,.-J\, ,,,, J,,. ........ ,,,.. ,..... J,,, .... ,., ,,.,., ,,. ·"" ,., 
~,,,,,J i ",t. ~I \~";.1~,,. ~.",, \~ !1.:i\\ 

• ~ 1..:#(.>J,, ~ 'u---J..,., ... ~ 4 .. ,., ;, re-"' 
,,,,,., ,., ,, Cl ,,. ,... ,.,, . ,,. ,, ,,,,,,. 

r ~ ':::'Y<,- "k· "1 ,,. ~;; "\ ,,. • ,..... 4 a ~,-. ~l ~ ~_::: ,,,. .L!' I ~JU,~ i)-t~_J.J~ ~G~ <s-'-'"T-..9 '~"'1 ,,,. ,.,.. ,... ,,,. "" ,,,. ,. ,, \""''"' ,,..,.,, ~ ,.,,.,z, .,,,., .,<1{:_-e, ~ "'\' ~ 
tj~.J "<S-J4i:j (_J-M '-f J l -r u--~ :-' ~~ ~ . 

,, ,,,,,. ,..... J ,,, .... ,,,,., ~,,, ,,,,. ,,, ·,~',lJ1 .,,,,,. 
---9-d J j ~ ~., ~ ~ ~ leio?:, I I I~ ' "9 vi ....... ,,,. ,,. .... ..... ,,:- ..... ,.,,, ......... ,..,... 
.,.,,,.,., ' ~JH . ~,,,, ,,-::;(~_,,.,., "'· \'" i.L ..... _-1 IO:\'\ ",,.., ..... 
~ -..> \ ~,., ~ .. :., r ., .... e,#l \.A u--'-9 ~_J ~ ~ ~ '-' ?1--" --- ,,,,, ,,,,,,,, > ,,,,,,,,.,, ;.,,,' " . 

,J"~"' ;,,, ~.J "J ,,, <" ,,,.,,,,\ \:"'-::"' ,,,-;- r ..... ~'J, 
• /j U--..u..a \'~cr.e~ .•Y'-P>-IS ~WJJ 

,I'!" .. ;, .. ,,,,....J--c.r--- -,,,,,, ... ,,,,,, " 
Ya Allah, hanya kepada Enqkaulah aku meminta tolong, dan 
hanya kepada Engkaulah aku bertawakal. Ya Allah, mudah
kanlah kesukaran perkaraku, ringankanlah atas diriku kele
lahan perjalananku, berilah aku rezeki halal lebih banyak da
ripada apa yang kuminta, dan palingkanlah dariku semua ke
jahatan. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudah
kanlah perkaraku. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pe
meliharaan dan menitipkan' diriku kepada-Mu, juga agama
ku, keluargaku, karib kerabatku, dan semua apa yang telah 
Engkau berikan berupa nikmat kepadaku dan kepada mereka, 
baik berupa perkara akhirat maupun perkara dunia. Maka 
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peliharalah kami semua dari · semua kejahatan, wahai Yang 
Mahamulia. 

Dalam membuka dan mengakhiri doanya hendaklah dengan me
mujf kepada Allah Swt. disertai dengan salawat dan salam kepa
da Rasulullah Saw. Apabila ia bangkit dari tempat duduk, hen
daknya mengucapkan doa yang kami riwayatkan melalui Anas 
r.a.: 

Rasulullah Saw. tidak sekali-kali melakukan suatu perjalan
an melainkan mengucapkan doa berikut ketika bangkit dari 
tempat duduknya, "Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku 
bertujuan, dan hanya kepada Engkaulah aku berpegang. Ya 
"Allah, berilah daku kecukupan untuk menghadapi hal-hal 
yang penting bagiku dan hal-hal yang tidak aku anggap pen
ting. Ya Allah, bekalilah diriku dengan ketakwaan, dan am
punilah aku atas dosa-dosaku, serta arahkanlah diriku kepa
da kebaikan ke mana pun aku bertujuan. 115> 

Zlklr musaflr blla akan berangkat 

Dalam permulaan kitab telah disebutkan doa yang dianjurkan di
baca oleh orang yang kelu~dari rumahnya .. Hal ini-disunatkan 
bagi M~ll', bahkan disunatkaamemperbanyakn1a. Disunatkan 
pula berpamitan kepada keluarganya, kaum kerabat, sahabat-sa
habat dan para tetangganya, serta meminta doa kepada · mereka 
dan berdoa pula untuk mereka. 

15) lbnu Allan di dalam Sya.rhul Adzkar-nya meugatakan bahwa monurut Al-Ila
tizh hadui ini berpredikat gharib, diketongahkan oleh lbnu Sinni clan lbnu 

1 Addi dalam riwayat hidup Umar ibnu Musawir daltmt Bab "Dhu'afa" (para 

---; 
perawi yang haclianya dhaif). · 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad ib
nu Hambal dan lain-lainnya melalui lbnu Umar r.a. yang mence
ritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

''::'· ,,, {~,~,, ,,J "\\-:'\ "t,,....-:-.,)., I~\ . ~ ~o > • .. c;.,h.::....,,. ., '-:j\aJ W (.) ,,,,, .. c..?'~ .#111' ., 

Sesungguhnya Allah Swt. apabila dititipi sesuatu niscaya Dia 
memeliharanya. 6> 

Kami meriwayatkan di dalam )dtab IbnCl Sinni dan lain-lainnya 
melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pemah bersabda: 

: ' J.I,} ,,,,,, ,,,_,,,.,, ,,.,,,,,_,,,..,,., 
._, .1,11 ;\l ,,., ,,, ~.,.l~--~ --· (:'!, ' \ \ --. .i:~\'wl J --"\:~· .. :-~ - u JI_J(_y° 

..........._,"' ,,,,~ ,,, ""' ,,,, .. (.f";:, .. 

~,~,,, -9~.~~ 
, j~ 

Barang siapa yang hendak bepergian, hendaklah ia meng
ucapkan kalimat berikut kepada orang-orang yang ditinggal
kannya, "Aku menitipkan kalian kepcida Allah Yang tidak 
akan menyia-nyiakan titipan-titipan-Nya. "7> 

Kami meriwayatkan melalui Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah 
Saw. pernah bersabda: 

~~~J~iu,z~ ,t~0~~ ~1:, ~~\~J ,,, .,, . .,, ,-·< ,, .r,, 
. ~it ... ~.) 

Apabila seseorang di antara kalian hend-ak beJJergian~ hen
daklah ia berpamitan kepada saudara-saudaranya, karena se-

6) Hadis ini merupakan bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ah
mad di dalam kit.ab Al-Muanad. lbnu Allan di dalam Syarhul Adzluzr menga
t.akan bahwa AJ-Hafizh sesudah mengetengahkan hadis ini secara koseluruh
an melalui ibnu Omar r.a. mengatakan, -Jladis ini sahih, dikotengahkan oleh 
Imam Nasai dan lbnu Hibban.• 

7) Hadis hasan, dinilai hasan oleh AJ-Hafizh dan lain-l'linnya. 
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su~guhnya Allah Swt. menjadikan kebaikan pada doa mere
ka. 

Menurut tuntutan sunnah, hendaknya orang yang dipamiti meng
ucapkan doa seperti yang telah kami riwayatkan di dalam kitab 
Sunan Abu Daud melalui Qaz'ah yang menceritakan: 

/~ .... (-;"~ ~,,,,\ ir--1: r~,/~.,~, .... ,., ,,,,,,., ! ,, 1 ~ 1,£= 
j&,J.J s -3-9 (.)\..s) i~;,.,.u ~...J~i.>-! ~(.)~ 

..... .... \ .::, ,- ,, .... ' ., ' " 
."C' \~·1>1 .... ~.) tuli> ,,__...,,, : ~ -:.'!J ~J)ltj ;~IV:::.:; 
~ ~ .. ,,,, c..!~ ,~ ,,,... ,, _J 

.- ~ ,, ........ :'f 11--:::,, .. , ..... 
• ~ ~ ,->_9 

lbnu Umar r.a. pernah berkata kepadaku, "Kemarilah, aku 
akan melepas kepergianmu sebagaimana Rasulullah Saw. 
pernah melepas kepergianku, Jtiu menitipkan kamu, agama
mu, dan amanatmu serta semua penutup amalmu kepada 
Allah'. "9) 

Imam Al-Khaththabi mengatakan, yang dimaksud dengan amanat 
ialah, keluarga dan orang~orang yang ditinggalkan serta harta 
benda yang berada di tangan orang kepercayaannya. Al-Khath
thab mengatakan pula bahwa disebut agama dalam hadis ini 
mengingat perjalanan merupakan sumber dari masyaqqat, dan 
adakalanya perjalanan menjadi penyebab tersia-sianya sebagian 
perkara agama. 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Imam Turmudzi me
lalui Nafi', dari lbnu Umar r.a. yang menceritakan: 

,,, ' / 

r--!~~o ,,, ~ ~ ,.,~,..\~\ ~~/ .~~~ ~:J.t,~~ '<".. ,.,~ .-1 t~ .,. r-J~·· ;,, 
' / ' J ~ • J. ,,.~-:; ,, ,,....,,, '" I"',,,,,.. " \J "J,,, ,..,,, ,.,,.. ··'l_,A,,,,, \.~~\I--: ,,, .. ,., 

~4.1.)IL.-<4..Jj 1A.i.1J~C...U'5':::"J ~(/"' U .. ~ 
,, .. (S'r,,. _.....T- .. c.... ,.. ,J ~ 
~ \\,,...~,,, ',,, ,-,,::-:, .... .,., ... , (,~,., ,, " \,J ,,,, ,, --, ~t".. ........ .... ,..,,,,., . ~ fa'-' ~\A~ ~ ; w t?y-w ~ LJ ~-' ' -' 

8) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan menunit Al-Hafizh hadis 
ini gharib, diketengahkan oleh Thabrani di dalam Al-Ausath. 

9) Predikat hadia ini hasan, dinilai hasan oleh Al-Hafizh dan lain-lainnya. 
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Nabi Saw. 1,ila melepas kepergian seorang lelaki, maka beliau 
menjabat tangannya dan tidak melepaskannya sebelum lelaki 
itu sendiri yang melepaskan tangan Rasulullah Saw., lalu be
liau Saw. bersabda, •Aku titipkan kepada Allah agamamu, 
amanatmu, dan seluruh penutup amalmu. •10> 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Salim: 

. .... 
,:\'."~\" !,J\ \~(-'. ,,,_\~\\~\ l'~,._':;'\i~i 0 -!''l~ ,....,.J,:'-'\:9'\ 
t.,,;;.As;,J.J ~c.J.) : ~ .l'.J ~ ... c.r:-"h "'~ ~'== ~~ (J 

~ . .... ,.. ' ' ' _!_jj,".J.:Y' ((!~,.., J(~,ciJ" ~J\\J' ,,_,/-:'If~ ~ l .... ~ ,.....i-'..... 4,).) ; ~~_)I,) 

/fj\~ .... " .. \ ;..,:- .... ~~, .... &; .... ~ \., ".( ,.,, . -r-~~--' . !-9 .. ~4.U f}~ 

Ibnu Umar selalu mengucapkan kalimat berikut kepada se
orang lelaki yang hendak melakukan perjalanannya, "Mende
katlah kamu kepadaku, aku akan melepas kepergianmu seper- · 
ti yang pemah dilakukan oleh Rasulullah Saw. bila melepas 
kami. Beliau selalu mengucapkan, ~Aku titipkan agama, ama
nat, dan semua penutup amal perbuatanmu kepada Allah•." 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa predikat hadis ini hasan sa
hih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan 
yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui Abdullah ibnu Ya
zid Al-Khathmi Ash-Shahabi yang menceritakan: 

t '?l\i ;,,~1,,.....,,.., :'f ;,~,r,.,,f ............... ~~~,;,~~"Zlf .. . ~::'-':! 0 ~ ; r':t"' J... .. ,.. 
. ¥i~\ .,..., .. \. ',( "/1(!:-1.:'f .-"'<1'• .3 ~ I J .J "t"\ 

. ~ ~~_, ~ ~ P...... . t)~ 
Nabi Saw. apabila melepas keberangkatan pasukan selalu 
mengucapkan, "Aku ti'tipkan agama kalian, amanat kalian, 
dan seluruh penutup amal kalian kepada Allah." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Anas r.a. yang menceritakan: · 

10) Badia ini hasan mengingat sya.wahid-nya. Al-Hatizh menilainya hasan. 
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Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Wa
hai Rasulullah, sesungglfhnya aku akan bepergian, maka be
kalilah daku. • Beliau· m~njawab, "Semoga Allah membekali
mu ketakwaan. • Lelaki iiu.berkata, "Tambahkanlah untukku. • 
Beliau Saw. menjawab, "Dan semoga Allah mengampuni do
samu. • Lelaki itu berkata, "Tambahkanlah. lagi untukku." Be
liau menjawab, "Dan semoga Dia memudahkan bagimu ke-
baikan di mana pun kamu berada. • -

Imam Turmudzi 111engatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 
- . 

Orang yang hendak beperglan dlsunatkan memlnta pesan 
kepada ahll kebalkan 1 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan lbnu 
Majah melalui Abu Hurairah r.a.: 

- . , 
~tJ~ \i · ,, & ..-: t.::.1 ~, t '\ ~ , '1, .... f "J ,, u" \ J\i ~ ~1 

.. L~_j &! . U ·~~ ~,.,. ~J.. .~U - " ' : ..-, li {!~i \ ~ .. ,~f'i' • ~~ H::::.. "f ~- 1 "1,,... ...., Qi Jl \ ... :~ u c.r.-..r "--' ~ 'u~ (J"""-'tr ~ '.J , ~ ... ~~ ... .,. ,, .,. .,,... \, ... 
. J':frhil''Jp :, ., ....... S: :.1, 41 _ q ~ ',.US 

..... "~-' l ....... 'Y 
Bahwa seorang lelaki berkata, -Wahai Rasulullah, sesungguh
nya aku hendak bepergian. Maka berikanlah pesanmu kepa
daku. • Nabi Saw. bersabda, "Bertakwalah engkau kepada 
Allak Swt. clan lakukanlah·. takbir pada setiap tanjakan. • Keti
ka lelaki itu berpaling, beliau Saw. ber<)oa, "Ya Allah, dekat
kanlah.b~n,a perjalanan yang jauh. don mudahkanlah per
jalanannya. • 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa predikat hadis ini hasan. 
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Orang yang muklm dlsunatkan berpesan kepada orang 
yang musaflr agar mendoakannya di tempat-tenipat yang 
balk, sekallpun orang yang muklm leblh utama darlpada 
orang yang musaf{r 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, dan selain keduanya, melalui Umar ibnul Khaththab 
r .a. yang menceritakan: 

~ ,.. ' ... ~ ,,,,, ... ,..,,. • -,, /. ,,,,, J,11 ";J ...... ~: J ""t ... ,, ,q,~,,. • •I! ...... .,.lt\.G} ~_:;~~-'I\\\..-.-"' • \~j~\ 
l l9 _, (.). ~" L 9,~ '°:S' ,-J; .. "\,/'J ~ ;, _, 

',..... ~ ;, .,,.,.,,.. ~ ~J\ii ,&~~ -~, ~-:~\.i ~ --:.·c~ 
~ ~ Q c; ~ ... ... v ... -r .. , ., ...... r.~1 ... 
Aku meminta izin kepada Nabi Saw. untuk melcikukan um
rah, beliau mengizinkan dan bersabda, ·Hai saudaraku, ja
nganlah engkau melupakan. kami dalam doamu:" Ternyata 
beliau mengucapkan suatu kalimat yang tidak menggembira
kan diriku bila kalimat itu diganti dengan dunia ini. 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasul Saw. bersabda kepa
da Umar r.a.: 

,:,.,r .... , • ,.. ... , , ... 1:'; "'"'\ 
. ~\&,J~ti-'~P 

Hai saudaraku,1ertakanlah kami dalam doamu. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. 

Doa blla menalkl kendaraan 

Allah Swt. berfirman: 

... 
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Dan yang menjadikan untuk kalian kapal dan binatang ter
nak yang kalian tunggangi, supaya kalian duduk di atas 
punggungnya, kemudian kalian ingat nikmat Rabb kalian 
apabila kalion telah duduk di atasnya; dan supaya kalian 
mengucapkan, "Mahasuci Tuhan yang telah menundukkan se
mua ini bagi kami, padahal kami sebelum itu ti.dak mampu 
menguasainya, dan aesunggr,.hnya kami akan kembali kepada 
Rabb kami." (Az-Zukhruf: 12-14) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Daud, Imam Tur
mudzi, dan Imam Nasai dengan sariad yang sahih melalui Ali ib
'nu Rabi'ah yang menceritakan: 

,~,r ~ c' ~:"' ... ,,,,,,,,,,, .,, .. ,, ,,,., ~t1 ,,,,,. ,,,,,. ,, , ,,,,,~_.,, -' • ":_ "*"' . 4:.!,:.lJ~ ~w~'-,.,Ju.,~" ~.L~ ' • " ,,. • > ,,, ,,;,, ._.,,, • .,,,, -,...-
(" ~; ~~~"', 1 ~ ,ill\~ ,Jli '--'\f,-.f lj, ~_J ,.-_,:- _, 
~"" ~..... ...:"' l;,;. > vi_, . .,,~J 
C~~Q,,,~;;J1~"~.) iJlij-'~. ,JJ~:"'.2LJ\i v' .. ,, • ,,, ,,,,,. ,,, "" ,,, 

~:----J~ J\i-:,,,_ cS1:1~~!tG;iJlGlJ~~J! ~~ 
.,, .,,,,,, ,, ~,,,.... .,, ' ~ '1 .. ., ,,, .... ,.. ........ ' 
:Jlir. 4~~~)j ,~{!)\ :o\i?, ~~2')\r , ~ 
., /,"-!11~· ~--'iU,1 ,J,"ai\i 7:-- ,--!;~J,&~ • ..,,, ~ ,,,, .... v;;- ~ i,,.;,....-- ,,.... . ,, ,.. .,, ., ; ,, ji" .,,,, ,, ,_, ,, ,, :" ,,,., ~ ~ ,J. ,,,,,,,,,, 11 
~ ~ ,~ I . ., ..... · ... • I -" ... \ u , . l ~~ • ~ ~ ~ , ~ JI ,.,_,- ,,. '-""' v .. -:,:: ~ .. -::; .. ~ ,,,, 1 ..- ,,, 

t:::: "i~ .. -r~J~ cl'$~\J ;;: ~,.,-!~,.,, :J\i' :.::~ u-;v--,--'..J,,,.. ~ .. ~ .,, 
-::::"(""'~ "'f ,,, ,, " "'f ") ,,, .,, ,, ,J "'< / ~ ~ , ., ,..,; 

~~J(IW~1&eJ.1>''-'~J~ ,.., .. ,ta."~~., 04

,)_.9 

t "· '? \ :J~\;,~I o.J"~ ': ., J ~if~,"!,,&"'~\ :J\i 
..__;J,~,,, .J.,,,,,..,. ~ • • .. • • .Ju.., 

"' ,, :- ...... ,,~ '-c ,, ,. '! .,,..j, r, .,~ .... .,.,, . 1 .,~,. 
. ISfa. -...J ~ ..U ~ A.aJ J 4.:.1 .. ' r.:,.,-, J .,,,,.. ....,-- v-:,,;;--.. ,, 

Aku menyaksikan Ali ibnu Abu Thalib r.a. disodori unta ken
daraan untuk ia iunggangi. Ketika ia meletakkan Winya pa
da pelana kendaraannya, ia mengucapkan, "Dengan nama 
Allah". Ketika ia duduk di atas punggungnya, ia mengucap
kan, "Segala puji bagi Allah• Lalu ia mengucapkan doa ber
ikut: "Mahasuci Allah yang telah menundukkan semuci ini 
bagi kami, padahal sebelum itu kami tidak mampu mengua-
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sainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb 
kami." Kemudian ia mengucapkan pula, "Segala puji bagi 
AJlah," sebanyak tiga kali; kemudian, "Allah Mahabesar," se
banyak tiga kali pula. Setelah itu ia mengucapkan, "Mahasuci 
Engkau, sesungguhn;laku telah berbuat aniaya terhadap di
riku sendiri. Ampunil h aku, karena sesungguhnya tidak ada 
seorang pun yang me ampuni d0$a-dosa kecuali Engkau," 
kemudian ia tertawa. aka ditanyakan kepadanya, "Hai 
Amirul Mukminin, apakah yang membuatmu tertawa?" Ali 
k.w. menjawab, "Aku pernah melihat Nabi Saw. melakukan 
hal seperti yang aku lakukan, beliau Saw. tertawa, lalu aku 
bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau tertawa?' Be
liau Saw. menjawab, "Sesungguhnya Rabbmu merasa takjub 
kepada hamba-Nya, di saat ia mengatakan, 'Ampunilah aku 
atas dosa-dosaku.' sedangkan dia mengetahui bahwa tidak 
ada seora,ig pun yang mengampuni dosa-dosa selain-Ku." 

Demikian lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Imam 
Turmudzi mengatakan, hadis ini hasan. Di dalam sebagian salin
an disebutkan bahwa predikat hadis ini hcisan sahih.1U 

11) · Radie ini diriwayatkan p~la oleh lbnU: Hibban di dalam kitab Shahih-nya, 
hadis ini berpredikat aahih. 
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-(d{ ~ :"-'"'t ( ,,, ', ,: "· .... , :--..... ~ ..,_ il~ ,.....,.....,.. ,-=-1,... ,l " .. ~~, ..... 
LJ_.9~ LJ~ (.)~ t ~ .J I_J,j , o-,6J IS~ JJ.,j , 4f;"- ~ ~ 

. s;.t.~~ ,f ,,, ;,t/1; 

Rasulullah Saw. apabila telah duduk tegak di atas untanya 
untuk melakukan suatu perjalanan, beliau bertakbir tiga kali, 
kemudian berdoa, "Mahasuci Tuhanyang telah menundukkan 
semua ini bagi kami, padahal sebelum itu kami tidak mampu 
menguasainya, dan sesungguhnya kami akan ·kembali kepada 
Rabb kami. Ya Al,lah, sesungguhnya kami memohon kepada
Mu dalam perjalanan ini kebajikan dan ketakwaan serta 
amal perbuatan yang Engkau ridai. Ya Allah, mudah~anlah 
bagi kami perjalanan kami ini, dan dekatkanlah untuk kami 
jarak yang jauh. Ya AJ,lah, Engkau adalah teman dalam p~r
jalanan dan pengganti dalam keluarga. Ya Al,lah, sesungguh• 
nya aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan perjalanan, ke
sedihan dalam pemandangan, dan keburukan tempat kembali 
dalam harta dan keluarga." Apabila beliau kembali, oeliau 

l mengucapkan doa yang sama, hanya selain itu ditambahkan, 
"Kami kembali dalam keadaan bertobat, dan kami menyem
bah serta memuji hanya kepada Rabb kami." 

Demikianlah lafaz hadis menurut ri'~ayat Imam Muslim. 

Imam Abu Daud di dalam riwayatnya menambahkan seperti ber-
ikut: . 

t'~t.f-:-(!,,.,'-~h llz. nJJ 'J ~---~il,~~~·~\ZH=;,j '!.!.tU Ii\ wJ '..r" .,) .... ~-' ,-i-'.... .. , ~ , 
. ' . \"-'·~ ,.....~~A'i}"' ~ . ~ 

, Nabi Saw. dan pasukannya apabila menaiki lereng-lereng bu
kit ·mengucapkan takbir, dan apabila mel(Jlui jalan menurun 
mengucapkan tasbih.121 

, . 

12) Kalimat hadia ini m,ulrajah clan bukan termasuk hadia Imam Abu Da.ud ber
ikut aanadnya, melainlran diriwayatkan oleh Abdur Razzaq melalui lbnu Ju
raij yang menceritakan bahwa Nabi Saw. aampai akhir hadia yang berarti 
mu'adlulhal. Kadudukan idra.j dari hadia ini terlupakan oleh Imam Nawawi, 
lalu ia menjadikannya sebagai bagian dari hadia. Bahkan langkahnya itu di
ikuti pula oleh Al-Haftzh di dalam Ta.ihrijul Adzl,a,r, seperti yang dijelaskan 
di dalam, Syarhul Adziar oleh lbnu Allan. · 
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Kami meriwayatkan pula maknanya melalui riwayat segolongan 
para sahabat secara marfu'. 

Rasulullah Saw. apabila bepergian selalu meminta perlin
dungcm kepada Allah (ber-ta'awwudz) dari kelelahan dalam 

lbnu Allan mengatakan, di dalam hadis ini terjadi kekeliruan pada 11&

bagian perawinya. Penjelasan mengenai hal ini ialah karena Imam Muslim 
dan Abu Daud serta aelain keduanya mengetengahkan hadis ini malalui ri
wayat lbnu Juraij, dari Abuz Zubair, dari Ali Al-Azdi, dari lbnu Umar r.a. 
yang menceritakan, "Rasulullah Saw. apabila telah duduk tegak di atas unta 
kendaraannya untuk melakukan suatu perjalanan, beliau bertakbir sebanyak 
tiga kali," hingga akhir hadis, sampai dengan sabdanya, "Hanya kepada 
Rabb kamilah kami memuji." Maka aepakatlah semua orang yang inengete
ngahkannya sampai dengan konteks ini. Sedangkan riwayat Imam Abu Daud 
menyebutkan sesudah lalaz haamiduun. -Nabi Saw. beserta pasukannya," 
hingga akhir hadis. Menurut lahiriahnya tambahan ini terdapat pada sanad 
sebelumnya. Lalu Imam Nawawi berpegang kepada sanad ini dan menjelas
kan bahwa riwayat ini berasal dari lbnu Umar r.a. Perkataan beliau tersebut 
perlu ditinjau kembali, karena Abu Daud mengetengahkan hadis ini dari Ha
san bin Ali, dari Abdur Razzaq, dari lbnu Juraij melalui sanad yang telah di
sebut di atas hlngga ke lbnu Umar. Kami menjumpai hadis ini di dalam ki
tab Mushan.M.( oleh Abdur Razzaq dalam Bab -00. dalam Bepergian", ia me
ngatakan bahwa lbnu Juraij telah menceritakan kepada mereka, lalu ia me
nyebut hadia sampai dengan sabdanya, "Hanya kepada Rabb kamilah kami 
memuji," lalu ia mengetengahkan tiga belaa hadis antara yang marfu' dan 
yang mauquf. Sesudah itu ia mengatakan, lbnu Juraij menceritakan kepada 
kami bahwa Nabi Saw. dan paaukannya bertakbir apabila menaiki tanjakan 
18"ng bukit, dan bila menurun membaca tasbih, salat pun di&.etapkan seperti 
itu. Demikian Abdur Razzaq mengetengahkannya eecara mu'adhdhal, dan ia 
tidak menyebutkan di dalamnya sanad bagi lbnu Juraij. Hingga jelaslah bah
wa orang yang meng-'athaf-kannya kepada yang pertama atau mencamp~ 
kannya berarti telah me-mudnzj-kannya. Hadia ini merupakan hadia paling 
rinci mengenai hadis mudraj. 
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perjalanan, kesedihan pada tempat kembali, sengsara sesudah 
senang, doa orang yang teraniaya, dan buruk pemandangan 
pada keluarga dan harta benda. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan kitab lb
nu Majah dengan sanad yang sahih melalui Abdullah ibnu Sarjis 
yang menceritakan: 

.; ' J.J,,,, ,,,, -::~ ,,,..), ~ J,,,,. ,,,,. :::-:,,~f =a~~(.::,'jt~~ill1H~,~~ 
-~ -!"'' ~,piur .l. ,,~~i ~1~~~i~ lJ:fj1~ ~,~, '--'\J .)~ J '~ ~ .. .; J ., • ;' . ,, :, ,,,, ~,, ,,,,.,, ;',., , '~"1" .. ,~~ ;1.j1 ,:,,,,,,? 
-~__, '~ . I ~.l ~_j l' :-! lo; I ~ C ~ I "' ~,1,:;,,;-.J ~ 

· . Ju~J...A~1"J>:ti~_;! ,,,,, ,,,, _, ::;, 

Nabi Saw. apabila bepergian selalu mengucapkan doa berikut, 
"Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan, dan kha
lifah pada keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku- berlindung 
kepada-Mu dari kelelahan dalam perjalanan, kesedihan pada 
tempat kembali, dan (aku berlindung kepada-Mu) dari doa 
orang yang teraniaya, dan dari keburukan pemandangan pa
d.a keluarga dan harta benda. • 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini hasan sahih, diriwayat
kan pula dengan memakai lafaz al-hauri ba'dal kauri. Ia bermak
sud bahwa lafaz al-kauni dengan memakai nun, ada yang meri
wayatkannya dengan memakai huruf ra, yaitu al-kauri. Imam 
Turmudzi mengatakan, kedua riwayat tersebut mempunyai alas
an masing-masing. 

Selanjutnya Imam Turmudzi mengatakan bahwa makna yang 
dimaksud ialah kembali kepada kekufuran sesudah iman, atau 
kepada maksiat sesudah taat. Kesimpulannya ialah, tiada lain 
kembali kepada aesuatu yang buruk dari sesuatu yang baik. Hal 
yang sama dik.atakan pula oleh selaiunya dari kalangan ularpa. 
Mereka mengatakan, makna memakai ra dan nun sama saja, ya
itu kembali dari istiqamah atau bertambah kepada kekurangan. 
Riwayat ra diambil dari takwirul 'imamah, artinya melipat dan 
menggabungkan; sedangkan riwayat nun diambil dari al-kaun, 
bentuk mashdar dari lafai kana yakunu kaunan, artinya ada dan 
tetap. 
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Menunit hemat kami riwayat memakai nun lebih banyak dan 
merupakan mayoritas pada kitab Shahih Muslim, bahkan riwayat 
ini paling terkenal. 

Al-wa'tsa, artinya kesengsar~ atau. kelelahan. 
Al-ka-abah, perubahan ke!adaan jiwa berupa sedih dan yang 

sejenis. 
Al-munqalab, tempat kembali. 

Doa apablla menalkl perahu (kapal laut) 

Allah Swt. berfirman: 

j. . ,,,,, ' ,J ,., 

~I I l~ .~;_;~~ ;ul~~~:~Jla\ij 
Dan Nuh berkata, "'Naiklah kalian ke dalamnya dengan me
nyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. •13> 
{Huud: 41) · 

"' •o,J<1', ,., ,, ,,. ~ ,J_ ,., 

~,J_;-th ~5~)~~v:,;;~~~'~jJJ:?1 
Dan {Dia) menjadikan untuk kalian kapal dan binatang ter- , 
nak yang kalian tunggangi. (Az-Zukhruf: 12) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Al-Husain 
ibnu Ali r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 

tA~-'1'N>§;~0f ~v'j1'JJJ,~~1~w 
13) JlaJraal,a - •unaalua, bduanya bentuk IIUUlularmba, dinaahabkan ae- · 

bagai zhoraf ~ cleapa m.emhuang hagian pertamanya, ·1111hapima- di
buang dari ji'hll,a maqdamal hajji, yakni waktu datangnya muaim. haji. Abu 
Hayyan menptakan. bduanya boleh di-nzfa'-Jum -iuadi ibtida, aedangkan 
Waz biamillaah JDel\iadi ihobar-nya. Di dalam kit.ab Al-Hin ia menptakan 
bahwa baeaan ra(a' memberitakan ten.tang perahu Nabi Nub; berlayar dan barlabulmya .._ ___ Allu. 
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Untuk keamanan umatku dari tenggelam bila mereka. berken
daraan, hendaklah mereka mengucapkan, "Dengan nama 
Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya 
Rabbku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan 
yang semestinya. •14> 

Demikian menurut salinannya, yaitu memakai idza rakibuu, tan
pa memakai as-safiinah (perahu). 

Doa dalam perjalanan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Daud, Imam Tur
mudzi dan Imam Ibnu Majah melalui Abu Hurairah r.a. yang 
menceritakan bllhwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

~·~ ~""'\"\t"'""' ,: ,, .. 1\~._j 4 ,...-:c ~ •J ... ,.,,..,,..,..,.!(a~ 
• ... ~~.Jill~il"4•~- o..c,,J: ,;LJ~~ J ~u ._, ,..- ~·~;, '-,;.;J...>'\J . ,,__.,. -T" I.T{_...... . . ? .:r--,,, ;;,, .r ........ .,,. t\:(\'!.,,,,,.,,.,... . ,,..,.~,l,,,,,,,,.,..,,. 

. ~;:J-'Ji;-~ oy>.>.J lcJ}-J. o~J_J 

Ada tiga jenis doa yang dikabulkan tanpa diragukan lagi, ya
itu doa orang yang teraniaya, doa orang musafir, dan doa 
orang tua terhadap anaknya. 

Imam Turmudzi mengatak.an, hadis ini hasan. Menurut riwayat 
Imam Abu Daud tidak disebut lafaz 'ala waladihi. 

Takblr orang musaflr blla menalkl lereng dan sejenlsnya, 
ucapan tasblh blla menurunl lembah dan seJenlsnya 

Kami m.eriwayatk.an di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Jabir 
r.a. yang menceritakam · 

14) Hadis dhaif. 
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Kami (para sahabat) a.pabila menaiki (tanjakan) kami bertak
bir, dan apabila· menurun.i (jalan yang turun) kami bertasbih. 

Di dalam kitab Sunan Abu Daud kami meriwayatkan sebuah ha
dis sahib yang kami ketengahkan di dalam Bab "Doa seseorang 
Bila Menaiki Kendaraan", melalui lbnu Umar r.a. yang menceri
takan: 

,). ,, ,,,,,, / J). IJ ,; / ' -: ' ,,., 
\.( i'-'~<'t:~1~\'=\ u:/' ,,,, --...l"."~ ~...:uu-;,t,;J,~~ ~J:9 ,.,_fi..n.. ., .... ~ _, r ....... _,... .. ;. 

. \"J~..-,~~b) 
~ -· 

Nabi Saw. dan pasukannya apabila menaiki lereng-lereng bu
kit mengucapkan takbir, dan bila turun mengucapkan tas
bih.15> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Ibnu Umar r.a. yang menceritakari bahwa Nabi 
Saw. apabila kembali dari haji atau umrah -perawi mengatakan, 
"Alm tidak mengetahuinya melainkan mengatakan peperangan"
manakala beliau menaiki lereng atau tanjakan, beliau bertakbir 
tiga kali, lalu mengucapkan: 

"'J,, ,, "'J ,, J"" / ' ..- \ 
~~J i';.Jl~J ,~I U ,~~~'l f.r;__,{:u\"11~f~ 
t.<:, ""{ -:'"~ ("'1 ~-:-.,J,.\f-:""' '1 ,J,, ~,,. "1: -~~ 

• ~ uJ_J • d)_J /J_M ~ , .J .. -!! tJ{$'-l" c,r--
.,,. ;1' ,,,,, > • .,,, ,,, ........ , .... ,,.:ti--;:--,,, J"',, ..... ..,,,,,,,.,.,., J';-.:--,.t,-:=,.,,,.,, (~ , ..... 
~ r 1 ,,-(,r _, , "~ ..ri4' _, , ".-..-' 4lJ iJ¥ , "'-'~ \o,. 

,J,,,, ,, ,., 
. "~J 

Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, 
bagi-Nya semua kerajaan, dan baginya segala puji, Dia Ma-

15) Kalimat ini mudraj (disisipkan) pada hadis, tetapi samar bagi Iman• 
Nawawi. 
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hakuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertobat, 
menyembah, tlan bersujutl; clan hanya kepada R..:.bb-lah kami 
memuji. Allah telah menunaikan janji-Nya, telah menolong 
hamba-Nya, dan telah mengalahkan golongan yang bersekutu, 
sendirian. 

Demikian menurut lafaz riwayat Bukhari. Sedangkan riwayat 
Muslim menyebutkan hal yahg semisal, hanya di dalamnya tidak 
ada lafaz, "Dan aku tidak mengetahuinya melainkan mengatakan 
peperangan," dan di dalamnya terdapat pula kalimat, "Apabila 
kembali dengan pasukannya atau sariyyah-nya atau kembali dari 
haji atau dari umrah." 

Aufa, menaiki. 
Fadfad, tanjakan yang tanahnya keras. Suatu pendapat me

ngatakan tanah lapang yang tandus, tidak terdapat sesuatu tum
buh-tumbuhan pun padanya. Menurut pendapat lainnya ialah ta
nah yang berbatu kerikil. Sedangkan pendapat lainnya lagi me
ngatakan tanah keras yang menanjak. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shu
hih Muslim melalui Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan: 

Kami pemah bersama Nabi Saw. Apabila kami menaiki tan
jakan di atas sebuah lembah, kami bertahlil dan bertakbir 
hingga suara kami keras saling bersahutan, maka Nabi Saw. 
bersabda, "Hai manusia, tenangkanlah diri kalian, sesung
guhnya kalian bukan menyeru Tuhan yang tuli, bukan pula 
yang gaib, sesungguhnya Dia selalu bersama kalian, Dia Ma
ha Mendengar lagi Mahadekat. 

lrba'uu, tenangkanlah diri kalian. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi sebuah 
hadis yang kami ketengahkan di dalam Bab "Orang Musafir.Disu
natkan Meminta Pesan {Saran) dari Ahli Kebaikan". Di dalamnya 
disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda {berpesan): 

Bertakwalah engkau kepada Allah Swt., dan bertakbir pada 
setiap tanjakan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Anas r.a. 
yang menceritakan: 

,, ,., ,,,,. ~ ' ,.. . 

: /4 \i ~_;~, ~ ~_fo ~'~l ~;j{\~{»~;. ~\ '5 ls:, 
.J~~\~~a_; ,J~~1~.~;t1,J.of;.~u, 
~ ,, (F" ~ ,, cs-

Nabi Saw. apabila menaiki tanah yang menanjak mengucap
kan doa berikut, "Ya Allah, bagi-Mu semua ketinggian di atas 
semua y_ang tinggi, dan bagi-Mu segala puji atas semua ke
adaan. "16) 

Larangan berleblhan dalam mengeraskan suara ketika ber
takblr dan yang seJenlsnya 

Dalam bah ini terdapat sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu 
Musa Al-Asy'ari r.a. yaitu hadis yang kami ketengahkan dalam 
bah sebelumnya. 

16) lbnu Allan di dalam Syarhul AdzJar mengatakan, menurut Al-Hafizh hadis 
ini gharib, diketengahkan. oleh Imam Ahmad melalui Imarah ibnu Zadzan, 
diketengahkan pula oleh lbnu Sinni dari jalur lain melalui lmarah, sedang
kan lmarah orangnya dhaif. 
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Mengalunkan syair untuk mempercepat Jalan dan mem
bangkitkan semangat 

Sehubungan dengan bah ini, banyak. hadis terkenal yang memba
hasnya. Al-hida artinya mengalunkan syair untuk memberi sema
ngat unta kendaraan agar berjalan dengan cepat dan sekaligus 
membangkitkan semangat kafilah. (pent.) 

Doa bila unta kendaraan larat 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Abdullah 
ibnu Mas'ud r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

,,,; "' ~,--r,...,... \Z_ij <a~ ,.,, ,.,~,......,.!,........,,..,., ,.,..,,...,...,, ,... 
~\~.ll...G-~ :, • ;....,J,,..:o_Ju ~\~\.3 ... r..U,1\\~I 
~ ,, .,,,, _. .,,, " ,, ~ - ;, ,., . . ,,,, 
J /. ,s ~~,, ,... ........ ,,,, \ ,, _,, ,_, ' 
~~~_j 1'~~_;~~ z~ '~"'~;..,~_,;~~ / 
Apabila kendaraan seseorang di antara kalian larat (terlepas) 
di tanah yang lapang (padang sahara), hendaklah ia be,:seru, 
"Hai hamba-hamba Allah, tahanlah. Hai hamba-hamba 
Allah, tahanlahl" Karena sesungguhnya Allah Swt. mem
punyai juru penahan di bumi ini yang akan menahannya. 17> 

17) Di dalam sanad hadis ini terdapat·kelemahan dan inqitha'. lbnu Allan di da
lam Syarhul Adzkar mengatakan, menurut Al-Hafizh hadis ini berpredikat 
gharib, diketengahkan oleh lbnu Sinni .dan Imam Thabrani, di dalam sanad
nya terdapat inqitha' (terputus) di antara lbnu Buraidah dan lbnu Mas'ud 
r.a. Hal semakna disebutkan pula di dalam hadi~ lain yang diketengahkan 
oleh Imam Thahrani dengan sanad yang juga munqathi' melalui Atabah ibnu 
Ghazwan, bahwa Nabi Saw. pemah bersabda: 

(/>'~ij ~:\11'. ,..-'.'~ • ;"~,,...J~\j v:;('\'l 4 ,,Jl('.'.b\µ,~J 
.. • .. ~ ,'t!r.__i..r':!' iA.J }, ,"b.., ~ I_) j ~ . ' 

,. _, , ......... " 1 t',...... ~~.,~ ,~ .. IS"9d71'~ ,,~~~ 
-~ ~ :J ..)~- 0_.1.9 iJ~ ., • ,, 

Apabila seseorang di antara kalian tersesat atau menghendaki suatu perto
longan, sedangkan ia berada di daerah yang tidak berpenghuni, hendakl.ah ia 
mengucapkan, ·Hai hamba-hamba Allah, tol.onglah akur sebanyak tiga kali, 
karena sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang tidak terlihat 
oleh mereka. 
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Telah menceritakan kepada kami salah seorang dari guru kami 
yang terkemuka dalam ilmu, bahwa pada suatu hari hewan milii:c
nya ada yang lepas, seingatku hewan tersebut adalah beghal. Se
dangkan guru kami mengetahui hadis ini, lalu ia mengucapkan
nya, maka Allah menahan hewannya itu ketika itu juga buatnya. 
Guru kami menceritakan rinciannya, bahwa pada suatu waktu ia 
bersama jamaah, tiba-tiba terlepaslah seekor hewan dari mereka, 
dan mereka tidak mampu menangkapnya. Lalu aku mengucapkan 
seruan tersebut, maka dengan serta merta hewan itu terhenti se
ketika tanpa sebab, selain dari ucapan seruanku itu. 

Doa menghadapl hewan yang bertlngkah 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Sayyid Al
Jalil Abu Abdullah alias Yunus ibnu Ubaidud Dinar Al-Bashri, se
orang tabi'in yang terkenal. Ia mengatakan bahwa tidak sekali
kali seorang lelaki berada di atas hewan kendaraannya yang sulit 
dikendalikan, Ialu ia mengucapkan pada telinganya firman ber
ikut: 

Al-Hafizh mengatakan, hadis Atahah ini mempunyai syahid dari hadis lbnu 
Abbas r.a., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

-~' ,.,.,.. : (!; .:~~ ~.,_,.!~ -;r.-:---pr,., . .,St,· ~~ ~ ~ 1 
,,. ':1.JJ0", .. v~ ~Y:f~J J "' ~"" 

• ,,., .. ,, l i", ..... _ ,.., er; .(i~ ,,,,'ut,,,.,,,_, ~,, ,..,, ,:,"'t;;""'1, ... \_i,, 
-~~lw.n ... ut.) · ·• o.N.:., oi-.'e_" ..b,..\~ j · .,,,~,,,, ', ...... ,,,,, "" ,,:, u-;;,-'J:,.. ~ • ,,,,,. 

Sesungguhn;ya Allah di bwni ini mempun;yai malaikal-malaiiat selain dari 
malaileat hafazhah. Mereka bertugas mencatat semua daun pohon yang gu
gur. Apabila seseorang di antara kalian mengalami patah kaki di padang pa
sir yang tandus, hendaklah ia berseru, ·Hai hamba-hamba Allah, tolonglah 
akur 

Al-Hafizh mengatakan, hadis ini sanad'1ya hasan, tetapi predikatnya gharib 
sekali, diketengahkan oleh Al-Bazzar. Al-Hafizh mengatakan, •Kami tidak 
mengetahuinya diriwayatkan dari Nabi Saw. dengan memakai lafaz ini ke
cuali dari jalur ini dan dengan sanad ini." 
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Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama 
AUah, padahal kepada-Nyalah menyerahkan diri segala apa 
yang di Ian.git dan di bumi, baik dengan suka maupun terpak
sa, dan hanya kepada Allan/ah mereka dikembalikan. (Ali 
Imran: 83) 

melainkan hewan kendaraan itu pasti terhenti (dari mogok) de
ngan seizin Allah Swt. 18> 

Doa bila melihat suatu kampung 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Imam Nasai dan kitab 
Ibnu Sinni melalui Shuhaib r.a. yang menceritakan: 

,, ,, ...-: ,, ,; ; ~ ,,., J' ,, / 
~\]'i\'~"J. ~ 1"' t'"" ,,,,,.,.. "f -=.I'.:' ~J.l~~-; 1t, -:ti (.) ; ~ __,,_ .. .J.. ..:J ..r-::> ~ f ...... -'; .. \ ~ '"' 

,~"._"~\' -:'~,f~ ~a i:f j\ ~' '-~' l.!,i ~~Jj\ : G\\ J ~ ~ .. ~_) ~ I~ J "• ,; ~ • ') -, J .. _.; 

1.::--~,2:,A- <\r~-n:-- ~(~t.l16,,,. ~\r~~-- "-=-(, ~ .. vj .')j1~ 'J _,_._,.. .JJj I~ j~ 
"' J " " ' " .J' f ,,"' Jr,, (:;"'":--,,,.,--::-,".:,, :' -- ~.,~,,o.:U(--'r._(!]l.!.\ l~" 'S'"' 

~_, ~ ~_j,, .. vi*" ,,,, J.-:-" <Hj .IJ 
,,.,_ (,,.. .,: ... r-:l " ... r"' ~ ,-r,<";. ,~ a:t, J. ,,, :'; (~a 

· 1.A_.r1J~ r-'\.Ar v-... ;,.)~J l~ .,, ,; 

18) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan, "Menurut Al-Hafizh hadis 
ini maqthu', semua perawinya bersumber dari Al-Minhal, yakni lbnu Isa. Me
nurut Abu Hatim, Abu Isa orangnya majhul (tidak dikenal)." 

Al-Hafizh mengatakar pula, sesungguhnya ia menemukan hadis ini me
lalui sanad yang lubih tinggi kedudukannya daripada Yunus, diketengahkan 
oleh Imam Baihaqi di dalam iutab Tafsir-nya berikut sanadnya melalui jalur 
Al-Hakam, dari Mujahid, dari lbnu Abbas r.a. yang menceritakan: 

~)~f\:}f?:L;~~~'6'j'\, ~~,~~\~, 1:;t:r;..,1~1 ... ,,,, .. ,,, .. , 
.(<"-''"., )~I( ':"' .. .,.~,,.ill\•~.) 

i.>~.t. ,.. u~,: y'..., 
Apabila hewan seseorun.g di antan1 Italian mengalami kesulitan atau larat, 
hendaklah ia membaca ayat berikut pada telinganya, yaitu: ·Maka apakah 
mereka mencari agama yang lain dari agama Allah,• sampai deJl/l4n firman
Nya, •mereka dikmbaliian. • 



580 Khasiat zikir dan doa 

Nabi · Saw. belum pemah melihat suatu kampung yang hen
dak dimasukinya melainkan beliau mengucapkan doa berikut 
ketika melihatnya, "Ya Allah, Rabb tujuh langit dan semua 
yang dinaunginya, Rabb tujuh lapis bumi dan semua yang di
muatnya, Rabb semua setqn dan semua yang disesatkannya, 
dan Rabb angin dan semua yang ditiupnya, aku memohon ke
pada-Mu kebaikan kam~ung ini, kebaikan penghuninya, dan 
kebaikan apa yang terkandung di dalamnya. Dan kami ber
lindung kepada-Mu dari kejahatannya, dari kejahatan pendu
dukn~a, dan dari kejahatan apa yang terkandung di dalam
nya." 9J 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan: 

Rasulullah Saw. bila hampir sampai pada suatu daerah yang 
hendak dimasukinya selalu mengucapkan doa berikut, "Ya 
Aflah, sesungguhriya aku memohon kepada-Mu dari kebaikan 
kampung ini, dan kebaikan yang Engkau himpun padanya, 
serta aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan keja
hatan apa yang terkandung di dalamnya. Ya AJ,lah, berilah 

\ 

kami rezeki dari kehidupannya, dan lindungilah kami dari 
wabah (penyakit)nya, jadikanlah kami mencintai para pendu-

19) Hadia berpredikat hasan, dinilai hasan oleh Al-Hafizh dan lain-laionya. 
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duknya serta jadikanlah orang-orang saleh dari penduduknya 
mencintai kami. 20> 

Doa blla merasa takut kepada manusla atau selaln mereka 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Nasai dengan sanad yang sahib seperti yang telah kami sebut di 
dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. mengucapkan doa ini apabUa merasa takut kepa
da suatu kaum: 

20) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan, menurut Al-Halizh di da
lam sanad hadis ini terkandung kc-dhaif-an, tetapi diperkuat olch hadis Ibnu 
Umar, lalu sanadnya disandarkan kepadanya. lbnu Umar r.a. mcnccritakan 
dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 

- 1"''--:z.t1--:.,-.:{11, .•• \'!t·t~,-:-~ .,~ "· !. ,'i'< ,w{-':r...-:: ·~~1S.\ 
~ ~ '-:-"..) ~ - ..,, j4,! '-6-' J ""=" _,.i ~~ ... ~ ;-IJ-:' 0"1 . ..J ,. 

. _, ,.;:'ll;i ~ ~';JI ' .... 
Apabila kalian keluar dari negeri kalian menuju ke negeri tujuan kalian, ma
ka ucapkanlah, "Ya Allah, Rabb tujuh langit dan semua yang dinaunginya." 

Hingga akhir hadis, seperti yang terdapat pada hadis di ata~ pada permula
annya. Tetapi riwayat ini menyendiri, dan ditambahkan padanya seperti ber
ikut: 

,,,.. " .,, ., .. ,., ~ '1,,,.. ,,,,.. ~,," .. ,. ~ ~s-..,1---.aa--"<,J .. :"t\1· ,.,,,,. ~.lh.:i1,Jw--1:::.:,. ~ ~ :. ~ 'j ,. ... ,. .J?"j ,,-/"-" ~~ ,. . :,. -. ')_j 
(/ ~ ,,,,.\.,.. ..,,,,.,.. ,;-~ ~. ,, , .. ,~, .... .;!,1;4,1(1 ,, . ,,,,,.. .. -:: ;J/(til'~ \ 
Is'• ~e. ~, OUjl.:.."-'~'.jO • ~..)..) ~ 0..-,l,.OIU.lj J"'-", ~ ,,,,,,, _;, . -, - .,,,,...._,,,, ~- ;,,;,,, 

.G:Jl~t~~ ~H1\-'.",~~,{~ .. ....,.._,.- •:, :.,,,,, ._;,,, "';, ' '-}, 
Rabb bukit-bukit; aku memohon kepada-Mu kebaikan tempat ini dan semua 
kebaikan yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
tempat ini dan semua kejahatan yang ada padanya. Ya Allah, berilah kami 
rezeki kesuburannya, dan palingkanlah dari kami wabah penyakitnya; beri
kanlah kepada kami ridanya, jadikanlah kami cinta kepada penduduknya, 
dan jadikanlah pendudukn.ya cinta kepada kami. 

Di dalam aanadnya terdapat pula ke-dhaif-an. tetapi diikuti; diriwayatkan 
oleh Mubarak ibnu HaBBan, dari Nafi', dari lbnu Umar. Mengenai Mubarak 
juga ada pembicaraan (kelemahan), tetapi jalur-jalur ini aaling memperkuat 
aatu aama lainnya. 
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,, ,,,1 ,, .'c:\ J,,,,,,/ ,, ,,~ . /1/,,(~\;~b,.. 
. ~-JjP:, ~ ~ j ~ ...9 '~-JY'~ ~ \j,, " I 

Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan leher mereka ber
ada di dalam kekuasaan-Mu, dan kami berlindung kepada
Mu dari kejahatan mereka. 

Selain itu disunatkan pula membaca doa orang yang tertimpa mu
sibah dan doa lainnya yang telah kami sebutkan bersamanya. 

Doa musaflr bila dlganggu oleh makhluk halus 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Jabir r.a., 
bahwa Na,i Saw. bersabda: 

\ \/( t ,, ' /,; ,~,,,,,, ,, .,~,,,•,, J //; \/ 
· · l l.i \ \:J · · I .. .,, .. · I · SP >.!j.l '-' .. / ~ J,... 

Apabila niakhluk halus mengganggu kalian, maka serukanlah ~. 
azan.21> 

Al-ghailan, sejenis makhluk jin dan setan; mereka adalah ahli 
sihirnya. 

Taghawwalat, menampakkan diri dalam bentuk yang mena
kutkan. 

Makna yang dimaksud ialah, tolaklah kejahatannya dengan 
azan, karena sesungguhnya setan itu bila mendengar suara azan 
lari terbirit-birit. Kami telah mengetengahkan hal yang serupa 
dengan ini di dalam Bab "Doa yang Diucapkan Bila Diganggu 
oleh Setan" pada permulaan Kitab Zikir dan "Doa bagi Hal-hal 
yang Mendadak". Kami telah menerangkan bahwa orang yang 
bersangkutan dianjurkan membaca ayat-ayat Qur'an yang telah 
disebut di dalam bah itu. 

21) Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad. 
lni merupakan bagian dari hadis yang panjang melalui riwayat Al-Hasan Al
Bashri, dari Jabir. Al-Hasan belum pemah mendengar dari Jabir r.a. menu
rut kebanyakan ulama. Hadis diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar melalui ri
wayat Al-Hasan, dari Sa'd, sedangkan belum pemah diketahui bahwa Al-Ha
san pernah mendengar dari Sa'd. Diriwayatkan pula oleh Thabrani melalui 
Abu ;tturairah r.a., tetapi di dalam sanadnya terdapat Addi ibnul Fadhl, se
dangpn dia orangnya matruk (tidak terpakai hadisnya). 



/ 

Khasiat zikir dan doa 583 

Doa bila menempatl suatu tempat 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim dan kitab 
Muwaththa' Imam Malik serta kitab Imam Turmu(i,zi dan lain
lainnya melalui Khaulah bintil Hukaim r.a. yang;menceritakan 
bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 

Barang siapa beristirahat di suatu tempat, kemudian ia 
mengucapkan, "Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Al,lah 
yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan-Nya," nis
caya tidak akan membahayakannya sesuatu pun hingga ia 
meninggalkan tempat istirahatnya itu. 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Sunan Abu Daud dan yang. 
lainnya melalui Abdullah ibnu Umar r.a. yang menceritakan bah
wa Rasulullah Saw. apabila bepergian, lalu tiba malam harinya 
mengucapkan doa berikut: 

,,,, .,,.,. ' , ,v '' J ,,, • '-..!.U~.,:. .. ~ .. :. t.- Jll.J ~ ,,,, \ ,iul et' .., ., ... _.,_ "f \; 
.. ".... '_f-' _J , 'r (J,,, ,, ;., ~. .. • '_)_J ~J t,JJI.) .. 

~ ~~ 1 :rr , ~ ~ ..G ~ -:::0 l en Ji,<. r~ ., ::: -; 
,. . .,,, ;, -__r-- ,,,,, ... • ,,,,,... -r --7 ,,. _...,,,, _p J 

-~,.,,.,"',,, .("'t \/,, ,,, ~-::."::::t"---:;'....-j'I""' .. .. ,,:-,,, .. 
#~&.e--9 ,~lo,.f:?'-'-'~.J l~~~~'~.J , ~!., 

.:Jj~ 
Hai bumi. Rabbku dan Rabbmu adalah Al,lah. Aku berlin
dung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan apa yang 
terkandung padamu, dan kejahatan apa yang Dia ciptakan 
pada dirimu serta kejahatan apa yang merayap di atasmu. 
Dan aku berlindung kepada Engkau· dari singa dan manusia, 
juga dari ular dan kalajengki"1_ dan dari penghuni negeri ini 
(jin) ,erta dari. iblis dan setan. > 

22) Hadis ini hasan, dinilai hasan oleh Al-Hafizh dan lain-lainny:a . .. 
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Al-Khaththabi mengatakan, sakinul balad artinya jin yang meng
huni tempat tersebut. Dikatakan al-balad minal ardhi ,artinya 
tempat yan1 dihuni oleh hewan-hewan, aekalipun padanya tidak 
terdapat bangunan, tidak pula tempat tinggal .. Al-Khaththabi me
ngatakan pula bahwa lafaz waalid dapat pula diartikan. iblis, se
dangkan wamaa walad artinya aetan-setan. Al-aswad artinya ma
nusia, setiap manusia dinamakan Aswad. 

Doa blla kemball darl beperglan 

Bila menaiki lereng-lereng bukit (tanjakan), seseorang disunatkan 
mengucapkan apa yang telah kami sebut di dalam hadis Ibnu 
Umar r.a. dalam Bab "Takbir Musafir". 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Anas r.a. yang menceritakan: 

J ,, ,, .,,, ~ ~ ,,. ,, ~ ,: ,, ~ 
t~;. ,-::" l ~""\"\.;I~."::/ ~J\~~I ,,.,, G'(J\ 

.. ,,, I~ ~I_J r~.J..,... ,-::,, e • 
,,,-: "' \ ~ J\J~".J.i "V ~{: .,~\ ~,,. l ~u'\~-1~ ~.),, ~~ .., .. .., ~' KIJ . . ,,~ _,,,, C.,- .. '.i) 

~~ ... ~,, ~j :J"''-"' Zf:'"' -ir ,S"'io~~ A ~"1~ <"-'"tr ,, cP ,, '-'"°= '.fa '..., .J ,, . V;, "-' • LJ _.M ,,,,, _, ,,,,, ,, 
-~~I .. ,,, 

Kami tiba bersama Nabi Saw., yakni aku dan Abu Thalhah; 
sedangkan Shafiyyah dibonceng di belakang unta Nabi Saw. 
Ketika kami sampai pada perbatasan Madinah, beliau Saw. 
mengucapkan doa berikut, "Kami tiba, kami bertobat, kami 
menyembah, dan hanya kepada Rabb-lah kami memuji." Be
liau masih tetap mengucapkannya hingga kami sampai di 
Madinah. 

Doa musaflr sesudah salat Subuh 

Musafir disunatkan mengucapkan doa yang disunatkan sesudah 
Subuh. Hal ini telah diterangkan sebelumnya. 

Selain itu ia disunatkan mengucapkan doa yang telah kami 
riwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Abu Barzah r.a. 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. apabila telah selesai 
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dari salat Subuh -perawi mengatakan bahwa ia hanya mende
ngarnya mengatakan dalam perjalanan- membaca doa berikut 
dengan suara yang keras hingga para sahabat mendengarnya, ya-
itu: . 

:.\ ,,, ~ ~lr ,,.,., ~,,,,,, '::t , ,> _ • .f . ,, , ,, ,,,., ~ ~~ti' 
~ \ ls~ ~ 4;...,. ., ?-~;:" I ($':!-l ~ ~ I 
" ,,,,.\ ~",) \"' ... \1,,,, ~ <a! :. I_..,,,,,~,,. / ;,;', -"i\ ,,.,,,,,,,, t 

- \,,,J~~..)'\J - ~~ .... ,\o.>~ ($\.w.,) (:J. 

. .,,,,, ~.,, -.::: .. ,:, r-;.~ ,,,. ,,,,,~;,, ,,,,,1_,,,; :,\ :;;. '\ ; 
.J ..,._s;, • ..,;.,> l? '-,,J.)/U -~ . L . .-., ~(S;:J ~ _,- {:J 
. . , ,,, ;. ' .. ,; • ,.. ,'_j,,, ,,,, 

'l .... :x:;~j:-£c1ti~~~Jiuf Jf!L~ ~'11~~ -- v- ., .,,. :,. ,. ,,, =I,:,,. 
~ ,~ -ll,,,~ J'(·!"'~, ,:: "-:'.,,. ,,+ ~~~.,. -::: "':""""\""U "'· ,.,. 
~ .) ,ul,,,J J_j lL 12 14 \.,.J ~__J ,._.,,.. i..,,e, ~\A 

.,,,,, ,,,,. • '-- M ,,,,, ,,,, ... ,,,,~ 

. -~' 
Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang telah Engkau ja
dikan sebagai pemelihara perkaraku. Ya AJ.lah, perbaikilah 
bagiku duniaku yang telah Engkau jadikan sebagai penghi
dupanku -6ebanyak tiga kali-. Ya AJ.lah. perbaikilah bagiku 
akhiratku yang telah Engkau jadikan hanya kepadanya tem
pat kembaliku -6ebanyak tiga kali-. Ya AJ.lah, aku berlin
dung- kepada _rida-Mu -dari murka-Mu. Ya Allah, aku berlin
dung kepada-Mu dari siksa-Mu -6ebanyak tiga k_ali-. tidak 
ada seorang pun yang menolak apa yang Engkau berikan, ti
dak ad.a seorang pun yang dapat memberi apa yang Engkau 
tolak, dan tiada bermanfjat di sisi-Mu keagungan orang yang 
mempunyai keagungan: > 

Doa blla mellhat negerl tempat tlnggalnya 

Orang yang bersangkutan disunatkan mengUcapkan doa yang te
lah kami sebutkan di dalam hadis Anas dalam bah sebelum ini. 
Dianjurkan pula mengucapkan doa bila ia melihat suatu kam
pung, juga doa berikut, yaitu: 

23) Semua hadia ini aanadnya dhaif, Imam Muslim meriwayatkan permulaannya 
melalui Abu Hurairah r.a., tetapi di dalamnya tidu terdapat kata-kata 'tiga 
kali'. Bagi bagian lainnya ada ,yawah.id yang NrDaha dengannya. Badia ini 
IMuan kanma aanua ayahid-nya tanpa ikatan dengan kata-kata 'tip kali'. 
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. . ' 
. (( ;:-;..ti ~j ~[j ~;. @J~ ;, ~~1(1 

Ya AJ.lah, jadikanlah bagi kami padanya tempat tinggal dan 
rezeki yang baik (yang ~alal). 24> 

Doa blla tlba darl perJalanan, lalu memasukl rumah 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Ibnu Ab
bas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. mengucapkan 
doa berik.ut apabila kembali dari perjalanan, lalu memasuki ru
mah keluarganya: 

. ~ .,, , ., ~~ ~,,, B ,., ~ , ~. ,.,_: i:< 
. y:-_)... .. l ":.J ;:,V:- • '...,-) }_JJ 

Kami bertobat, kami bertobat, hanya kepada Rabb·lah kami 
kembali tanpa meninggalkan suatu dosa pun. 25> 

Tauban, tauban, artinya merupakan permohonan untuk tobat. 
Adakalanya di-nashab-kan atas dasar hipotesis, berilah kami to
bat dengan sebenar-benarnya; dan adakaJanya berdasar hipotesis 
kami bertobat. 

Auban, berasal dari kata kerja aaba, artinya kembali. 
La yugh.adiru, tidak meninggaJkan. 
Hauban artinya dosa, dapat pula dibaca huuban. 

Doa bagl orang yang baru tlba darl beperglan 

Kita disunatkan mengucapkan doa berikut: 
-; 1 \ 111, 

- ~~~j!\;'i!~J., 
Segala puji bagi AJ.lah yang telah menyelamatkanmu. 

24) Penulia tidak menyeb~tkan siapa yang mengetengahkannya, tetapi Al-Harizh 
menyebutkan melaluhiwayat Thabrani di dalam Jatabud Du~ meJalui Abu 
Hurairah r.a. Hadial'mi mempunyai ayahid dari liadia Anaa r.a., maka hadia 
ini berpndikat"luuan. 

25) Haclia ini berpndikat haaan • . 
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atau:· ,. : ., . 

. '1:L J: ,~.i, /,, ... · -.:tl 1 ~ 1:1r T 
> . e-"'~ , ., 'J 

Segala puji bagi Allah yang tela.h menghimpun kekuatan me
laluimu. 

atau doa yang sejenisnya. Allah Swt. berlirman: 

·~~' . ~~Jq~~~ 
Sesungguhn:ya jika kalian bers:yukur, nisca:ya Aku benar-benar 
akan menamba.hkan (nikmat) kepada kalian. (Ibrahim: 7) 

Ada hadjs lain menyangkut bab ini yang diceritakan oleh Siti 
Aisyah r.a., insya Allah akan disebutkan sesudah bab ini. 

Doa bagl orang yang baru tlba darl peperangan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Binni melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan: 

'

,,,, ,,, ,:. /J\{ \. -!1 "' .. .:""',\(~(~\( "_-: · ,,,~·., J ,,,~ ·,f ,u-;; .. -f ., "".'f ".J..- -:-r ~ 4, ~o,,,~.,~, 4~cj ~~.._, ~ oy.JLJ~ ,, ~ ~{ ' . .,. . ,,, / . . ,,_,,,,., 
~Y!1'1f'~~j)~~;u,~ __ :t: ... JJ : ~ 'l~;, ~~ 

Rasululla.h Saw. berada dalam suatu peperangan. Ketika be
liau kemb.ali, beliau disambut oleh Siti Ais:yah r.a. lalu Siti 
Ais:yah r.a. memegang tangann:ya dan mengucapkan doa, "Se
gala puji bagi Allah :yang telah menolongmu dan memenang
kanmu serta memuliakanmu . ..26) 

26) Al-Hafizll menptabn. haclia ini diketengahkan oleh Imam Muslim, Imam 
Nuai, clan Imam Abu Daud. la. 1118Df_atakan, •Aku heran terhadap _Sy~ 
(Imam Nawawi). menppa ia hanya m,myebut lbnu SiDDi. tanpa Abu Daud. 
Mapwi Imam Kuelim, ~ hadie ini ia ·tidak bartltjuan meaerangkan ri
wayat hWup dalaln periwayatannya. 
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Doa terhadap orang yang baru tlba darl lbadah hajl 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Ibnu 
Umar r.a. yang menceritakan: 

.,,,. ,/ "J ). " ,,. .,,. ,:: ~ ; J' ~ ,,., ,« ,,, J .~~.1,~ \ ·, :JW~ :-:-:, ~~\ ·" "'"i~\j1 ::r~~~ er:-- .. ~ ~-- ;!. r-::-~--.. ~ ,,,f • 
, '-jilJ' i[Hii~ ........ ~~,5~Jl1 Jx·.,,,,,l::; ~---,.. r .. r,-w.J.... ... ~_) ~ 
~ L~,h''1Jtij] ,PIJ~_;;,~_;i~ttfu,~~ 
~yd.\;iJ\iiJ ~ ~~1~;-~~t, i~.J~:£Ji ,,,, ....... /. " 1""""'--'.-~ ~> cr"r- I \ ~ 

. ~ ~-I, 4~s ~:, ,~~'J..j 
/ 

Seorang pemuda datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Se-
sungguhnya aku bermaksud menunaikan haji." Maka Ra
sulullah Saw. berjalan bersamanya (mengapitnya), lalu ber
sabda, "Hai pemuda, semoga Allah membekalimu dengan ke
takwaan dan mengarahkanmu kepada kebaikan, serta mem
berikan kecukupan kepadamu dari kesusahan.". Ketika pemu
da itu kembali (dari hajinya) mengucapkan salam kepada Na
bi Saw., maka Nabi Saw. bersabda, "Hai pemuda, Allah telah 
menerima hajimu, mengampuni dosamu, dan mengganti naf
kahmu~27> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Si.man Baihaqi melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

-1- , ... 11,"'.( ..-t _,,:: "\ ."t ,.. ., ~ ,, . :' I : -'.~~ 
• 'CS.,'1:1' ~ ~ ~, ~ ; £#' ~I 

Ya Allah, ampunilah orang yang berhaji dan orang yang 
dimohonkan ampun oleh orang yang berhaji. 

Imam Hakim mengatakan, hadis ini sahih ·dengan syarat Imam 
Muslim.28> 

27) Al-Harizh mengetengahkannya melalui jalur Imam Thabrani. la mengatakan 
bahwa hadis ini gharib, diketengahkan oleh ibnu Sinni. Imam Thabrani di 
dalam Al-Auaath mengatakan, tiada yang meriwayatkannya melalui Abdul· 
lah ibnu Umar r.a. dimulai dari Nati', dari Salim, dari ayahnya lbnu Umar 
kecuali hanya Mulamah Al..Juhani, Mdangka/n dia dinilai dhaif oleh Imam 
AbuDaud. 

~) Dinilai 1ta,an oleh Al-Hafizh di u1am tal,/arijul Adziar. 
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DOA MAKAN DAN MINUM 

Doa blla dlsuguhkan makanan 

Kami meriwayatkan di (dalam) kitab Ibnu Sinni melalui Abdullah 
ibnu Amr ibnul Ash r.a., dari Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. bila di
suguhkan hidangan makanan selalu mengucapkan doa berikut: 

' ;'. ,, ,,,, .,.: ~,,,_ ,, ,,,,..,. ,, .... J~ ... 
. J)\~ \iii~~[],,.. ~\:EJ_...,~~:.\.;.kij \S~· . I ... ... • .) • ,,,'.J ~ ~ I) • ,,,,,,, .,,,,, ,,,,,, ,, 

Ya Allah, berkahilah kami dengan apa yang telah Engkau re
zekikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa nera
ka. Dengan menyebut asma Allah (aku makan/aku minum). 

Kallmat yang sunat dlucapkan oleh penyuguh makanan 
ketlka dlhldangkan kepada tamunya 

Orang yang mengadakan jamuan makan disunatkan mengucap
kan, "Bismillah," atau "Makanlah," atau "Ash-shalah,"1r ata11 
kata-kata lain seperti silakan makan, yaitu ketika mempersilakan 
kepada tamu-tamunya. 

Mengucapkan kata-kata di atas hukumnya bukan wajib, kare
na dengan menghidangkan makanan kepada mereka itu pun su
dah dipandang cukup sebagai isyarat mempersilakan untuk me-

1) Lafazh ash-shalah dijadikan sebagai kata izin untuk menyantap makanan. 
Hal ini tiada lain menunjukkan bahwa hanya dengan menyuguhkan makan
an audah cukup dianggap sebagai izin. Tamu bolah langsung menyantap hi
dangan sekalipun tanpa izin kata-kata, mengingat cukup hanya dipahami 
dari tanda-tanda. 
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nyantapnya; dan mereka (para tamu) boleh l~gsung menyantap
nya, sekalipun tanpa disertai kata-kata yang Ji\emberikan izin un
tuk makan. 

Sebagian teman kami mengatakan harus disertai dengan la;. 
faz _izin tersebut. Tetapi pendapat yang lienar adalah yang perta
ma. Lafaz izin yang disebut oleh banyak hadis sahih pengertian
nya menunjukkan makna sunat. 

Membaca tasmlyah ketlka akan makan dan mlnum 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Umar ibnu Abu Salamah r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda kepadanya: 

. SJ·~ lb-; iu,., ~ ,,,, .. .. • c,r---J _J ~ ,,, ,,,, y 

Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan
mu.2> 

Apabila sJJlah seorang di antara kdlian menyantap makanan, 
hendaklah ia menyebut nama Allah di awalnya. Apabila ia 
lupa menyebut nama Allah di awalnya, hendaklah ia1 meng
ucapkan, ·Dengan nama Allah,• di awal clan akhirnya. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. 

2) .Akhirnya dillebutkan, "Dan makanlah rnalraMn yang ada di haaapanmu." 
Selengkapnya akan diaebutkan dalam bab aelalvutnya. 



Khasiat zikir dan doa 591 

Apabila aeorang lelaki memasuki rumahn:ya, lalu berzikir me
n:yebut Allah Swt. ketika memasukin:ya dan ketika men:yantap 
niakanann:ya, maka setan berkata, "Tidak ada tempat meng
inap bagi kalian, tidak pula makan malam. • ApabUa ia ma
suk dan tidak berzikir men:yebut Allah Swt., maka setan ber
kata, "Kalian menjumpai tempat menginap. • Apabila tidak 
berzikir men:yebut Allah ketika men:yantap makanann:ya, ma
ka setan berkata, "Kalian telah menjumpai tempat menginap 
dan makan malam. • 

Kami meriwayatkan di dalaJn kitab Shahih Muslim melalui hadis 
Anas r.a. yang di dalamnya disebutkan salah satu dari mukjizat 
Rasul Saw. ketika diundang oleh Abu Thalhah dan Ummu Sulaim 
untuk makan-makan. Anas r.a. menceritakan bahwa Nabi Saw. 
bersabda': 

"Izinkanlah s· sepuluh orang.• Maka mereka, diizinkan un
tuk masuk (iku makan). Lalu Nabi Saw. bersabda, "Makan
lah dan sebutl nama Allah Swt. • Mereka makan, hingga 
hal tersebut dilakukan kepada delapan puluh orang lelaki. 
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Kami apabila menghadiri suatu jamuan makan bersama Ra
sulullah Saw. tidak berani mengulurkan tangan kami sebe
lum Rasulullah Saw. memulai mengulurkan tangannya me
nyantap makanan. Pada suatu waktu kami menghadiri suatu 
jamuan makan bersaman.ya, tiba-tiba datang seorang jariyah 
seakan-akan didorong, lalu ia mengulurkan tangannya ke ma
kanan (hidangan), maka Rasulullah Saw. memegang tangan 
jariyah itu (untuk menahannya). Kemudian datang pula se
orang Badui yang keadaannya seakan-akan di dorong. Maka 
beliau Saw. menangkap tangannya, lalu bersabda, "Sesung
guhnya setan itu menghalalkan makanan :yang tidak disebut
kan asma Allah padanya. Sesungguhnya setan datang dengan 
jariyah ini untuk menghalq.lkan makanan melaluinya, maka 
aku pega11/l tangannya. Lalu, setan datang bersama orang Ba
dui ini untuk· menghalalkannya melaluinya, maka aku pegang 
pula tangannya. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam 
genggaman (kekuasaan)-Nya, sesungguhnya tangan setan itu 
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kupegang dengan tanganku bersama tangan keduanya." Ke
mudian beliau menyebut asma Allah Swt., lalu makan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Imam 
Naaai melalui Umayyah ibnu Makhsyi, seorang sababat r.a. yang 
menceritakan: 

Rasulullah Saw. sedang duduk dan ada seorang lelaki sedang 
makan, lelaki itu tidak menyebut asma Allah hingga tiada 
yang tersisa dari makanannya kecuali hanya satu suap lagi. 
Ketika ia mengangkatnya ke mulutnya ia mengucapkan, "De
ngan menyebut asma Allah di awal dan akhimya." Maka .Na
bi Saw. ~rtawa, kemudian bersabda, "Setan masih tetap ma
kan bersamanya, dan ketika ia menyebut asma Allah, setan 
memuntahkan makanan yang ·ada dalam perutnya." 

Makhsyi adalah salah seorang sahabat. Hadis ini menunjukkan 
bahwa Nabi Saw. tidak mengetahui lelaki itu tidak membaca tas
miyah melainkan pada akhir suapannya. Seandainya beliau me
ngetahui hal tersebut, niscaya beliau tidak tinggal diam untuk 
memerintahkannya agar membaca tasmiyah. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

,, ,,,,, , ..... ' 5tu__. d ~L;J;{~t,,,. .:J "."":':' &Jl~Jl 1{),, , ..... ~~ . - ,, .,,,. v---~ r-:::-' ,,,... ,,,. '.Y".J (.) ~:;::J1,~,,.,,,,. J(:i'1 ~ ~.~ ,f-f,1--·r ~<1 ~ 
- ~_) l .. • -U--:,"' ~1_$;, '(, 
~ .,, ,!. .; ,,J 11 • .,,,. ' 

-~~~jU,,1~ t~~~~t,, 
Rasulullah Saw. sedang menyantap hidangan bersama enam 
orang sahabatnya, · maka datanglah seorang Badui, lalu ikut 
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makan dua suap. Rasulullah Saw. bersabda, 'Ingatlah, se
sungguhnya andaikata ia mem90ca ·tasrr,.iyah, niscaya makan
an ini cukup bagi kalian." 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini hasan sahih. 

Kami meriwayatkan melalui Jabir r.a., dari Nabi Saw. yang 
t · lh bersabda: 

. -:-.r. ,:-\ f:\~~\\~t -~ ~ f,,,;~\( v\~t. "i'~ ~.!3 ~\ :- .S -~~ 6-' :.1,, l ·"""" ~(.)'- (/'":':"" ,,, ,, ~ !JI;;-;-. u r.:,-;:- c.r 
Barang siapa yang lupa membaca tasmiyah atas makanan
nya, hendaklah membaca Qul huwallaahu ahad (surat Al
Ikhlash) apabila telah selesai (dari makan). 

Para ulama sepakat mengatakan sunat membaca tasmiyah atas 
makanan pada permulaannya. Jika seseorang tidak membaca tas
miyah pada permulaannya karena sengaja, lupa, dipaksa, atau ti
dak mampu karena berhalangan, kemudian pada pertengahan itt 
berkesempatan untuk membacanya, maka ia disunatkan memba
ca tasmiyah, karena berlandas kepada hadis yang lalu, dan hen
daknya ia mengucapkan: 

Dengan menyebut asma 
akhirnya. · 

, \ ,,,,,,,,, \ ,,, . ,,,,~,.,, "'H" 
• 0 --- _J 4J 4 4ll, J--;, J,,, ,,,,, ::, 

Allah pada permulaan dan pad.a 

seperti yang disebutkan pada hadis di atas. Membaca tasmiyat. 
untuk minum air, susu, madu, kuah, dan minuman lainnya samE 

dengan tasmiyah untuk makan dengan semua ketentuan yang te 
lah kami sebutkan. 

Ulama dari kalangan teman kami mengatakan bahwa disu 
natkan mengeraskan bacaan tasmiyah agar dijadikan peringataI 
bagi yang lain untuk mengikuti jejaknya dalam membaca tasmi 
yah. 

Gambaran dan kadar bacaan tasmlyah 

Termasuk hal yang sebaiknya diketahui ialah mengenai gambar 
an bacaan tasmiyah dan kadar yang sudah dianggap cukup dari 
nya. Yang paling afdal ialah: 
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Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pemurah lagi 
. Maha Penyayang (aku makan d,ui minum). 

Tetapi jika seseorang hanya mengucapkan bismillaah ( dengan 
menyebut asma- Allah), hal itu sudah cukup dan telah mengikuti 
sunnah, tanpa ada perbedaan dalam hal ini antara orang yang 
mempunyai jinabah dan wanita yang haid serta selain keduanya. 

Setiap orang yang menyantap hidangan dianjurkan membaca 
tasmiyah. Tetapi seandainya hanya· seseorang dari mereka yang 
membacanya, hal itu· sudah dianggap cukup bagi yang lain. Demi
kian menurut yang telah di-nash-kan oleh Imam Syafii. Kami te
lah menyebutkan hal ini dari segolongan ulama di dalam kitab 
Ath-Thabaqaat dalam Bab "Riwayat Hidup Imam Syafii". Masalah 
ini mirip dengan menjawab salam dan menjawab orang yang ber- / 
sin. Dengan )Qlta lain,· cukup hanya -salah seorang dari · jamaah 
yang menja~nya. 

Tldak boleh mencela makanan dan mlnuman 

Kami m~wayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan: 

~ /. ,, t':, ; ' ,,, ' .;!' \ 04-:=, ,'i,'~l, " .. ~1:t;;~~1}P~~jlll~fo~ ~~~ 
.t.:rJ~'1Jlj lzg, 

Rasulullah .Saw. belum pernah mencela suatu makanan pun; 
jika beliau menyukai memakannya, dan jika tidak menyukai 

, meninggalkannya. 

Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan: 

Dan jika beliau tidak berselera terhadapnya, maka diam. 

-~ meriwayatkan di d~ kit.all Sunan Abu Daud, Imam Tur-
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Aku pemah mendengar Rasulullah Saw. ketika ditanya oleh 
seorang lelaki, "Sesungguhnya di antara jenis makanan ada 
suatu makanan yang aku tidak mau memakannya." Maka be
liau Saw. menjawab, "Jari.gan sekali-kali ada sesuatu yang di
ragukan dalam hatimu, engkau menyamai orang Nasrani de
ngan perbuatan itu. • 

Hulb adalah seorang sahabat. 
Yatahallojanna, dengan memakai ha sebelum lam, dan hu

ruf jim sesudah lam, menurut harakat yang ditulis oleh Al-Hara
wi, Al-Khaththabi dan kebanyakan para imam. Kami pun meng
harakatinya di dalam kitab pokok kami, Sunan Abu Daud, dan 
lain-lainnya dengan memakai huruf ha. Abus Sa'aadaat Ibnul 
Atsir mengharakatinya pula dengan memakai ha. Kemudian ia 
mengatakan, "Menurut riwayat lain disebutkan dengan memakai 
kha (yatakhallajanna), tetapi keduanya mempunyai m~ yang 
sama." Menurut Al-Khaththabi maknanya ialah, jangan ada suatu 
keraguan pun terhadap makanan itu. Asalnya dari kata al-halj 
yang artinya gerakan dan getaran. 

3) Bulb r.a. adalah aeorang aahabat, dikenal dengan DaJDa Bulb Alh-Tha-i, se
dangkan julukannya ialah .Abu Qubaishah, tetapi aama aslinya dipenelisih
kan. Menurut auatu pendapat, namanya ialah Zaid ibnu Qunafah, kata 
Imam Bukhari. Sedangkan pendapat lain mengatakan Zaid ibnu Addi ibnu 
Qunafah ibnu Addi ibnu Abduay Syama ibnu Akhram. Naaabnya bergabuna 
dengan naaab Addi ibnu Akhram Ath-Tha-i pada Atldi· ilmu Akhram. Ia diae
but Bulb karena pada awal mulanya botak, lalu lllabi· Saw. menguaap kepa
lanya, maka tumbuhlah rambutnya. Dia aeorang l(qfi. Anaknya, Qubaiahah, 
:meriwayatbn darinya, antara lain ialah hadia ini. 
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Makna dhaara'tan nashraniyyah, engkau mendekati orang 
Nasrani dalam keserupaan. Mudhara'ah artinya perbandingan 
dan keserupaan. 

Diperbolehk.an mengatakan, "Aku tidak menyukai makanan 
ini" atau "Tidak biasa memakannya" atau yang sejenis itu karena 
suatu alasan. 

Tatkala para sahabat menyuguhkan daging biawak bakar ke
pada Rasulullah Saw., maka Rasulullah Saw. mengulurkan 
tangannya untuk mengambil daging biawak bakar tersebut. 
Para sahabat mengatakan, "W ahai Rasulullah, daging itu da
ging biawak!'" Seketika Rasulullah Saw. menarik kembali ta
ngannya. Khalid bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah bi
awak itu haram?" Rasulullah Saw. menjawab, 'Tidak, tetapi 
binatang itu tidak ada di bumi (lingkungan) kaumku, sehing
ga aku tidak menyukainya. • 

MemuJI makanan yang telah dlmakan 

Kami meriwayatkan di dalam Shahih Muslim melal-ui Jabir r.a. 
yang menceritakan: 

,... ' ,.. ,,, 
{f~~ 1~\~ , .... ;~,~ ~J~~.,;~{»~~\~\ 
~ .... ;.t.i ,.,, ... ..- •. ~ '1 <!.,,, t,. V ... tj-:f..t.,. ~~ \f:.~ , r.)"'}' ~ . c:.,..,...,_, . ,,, u--.. . ,...,.,. , u-- , 



598 Khasiat zikir dan doa 

, Nabi Saw. pernah meminta lauk P4uk kepadd keluarganya, 
mereka mer,jawab, "Kami tidak mempunyai apa-apa kecuali 
cuka." Maka beliau memintanya dan memakan sebagian dari
nya, lalu bersabda, "Sebaik-baik lauk pauk ialah cuka, sebaik
baik lauk pauk ialah cuka. • 

Orang yang berpuasa yang menghadlrl Jamuan makan 
hendaklah mendoakan keberkahan bag I makanan · yang dl
hlda!lgkan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 
~ ~:'1 ~ J~[i ~r.....- -:r~ '!,f ,, "1"t~.J. :,,,1,,.. ., \-:'\ 

....::.__.;JC c.)J:, l ~i..o,-c)\=::J()t:, 41 , ,t:,J ~\ ,c;.J ~ 
-;,,, .. ,,,,,,,,, ,. ·;,,.--- ,,LA-- ,.. 

,,,......':',(~"' 
~ • ekadlJ ,- ... ·"' 

Apabila seseorang di antara kalian diundang (makan) hen
daklah ia memenuhinya; jika ia puasa, hendaklah ia mendoa-
kannya; dan jika ia tidak p~a. hendaklah ~makan. ' 

mama mengatakan, makna falyuahalli artinya mendoakan. 

Kami meriwayatkan di dawn kitab lbnu Sinni dan lain~lain
'nya·yang--dbtaiu.nyil disebutJam: 

•, ' ,, 

. 4~~,~ trcz ~~s~3" ,J-,~ir ~~! ~~JJi 
,,,,,, ~:, "' ,. 

Jika ia tidak puasa, hendaklah ia malian; dan ji1uz ia puaa,, 
~ndaklah ia mendoakan keberkahan untui niakanan itu. 

Ucapan orang yang diundang makan, yang dllkutl sese
ora11~ 
Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Mas'ud Al-Anshari yang menceritakan: 



Khasiat zikir dan doa 599 

Seorang lelaki mengundang Nabi Saw. untuk suatu jamuan 
makan untuk Nabi Saw. dalam jumlah lima orang, ternyata.; 
ada seorang lelaki lain mengikutinya, ketika Nabi Saw. sam
pai di depan pintu rumah pemilik makanan, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya orang ini mengi.kuti kami. Jika engkau meng
hendaki, izinkanlah di~; dan jika engkau ti<U!,k menghendaki
nya, dia akan kembali." Lelaki itu berkata, "Tidak, bahkan 
aku izinkan dia ikut, wahai Rasulullah." · 

Naslhat dan pelaJaran Nabl Saw. kepada orang yang berke
lakuan buruk dalam makan 

Kami meriwayatkan di dalain kitab Shahih Bukhari clan Shahih 
Muslim melalui Umar ibnu Aha Salarnah r.a. yang menceritakan: 

4) 

,,,. ' ,,,, ' , '"" "...Z~ 1 ~ ~~t>u-;;:4 ,J ,,) '"' 1-;~ ~~ .{Z ~ . r :-'.J.... .. ., ,,,,i_,,w .J ~~ .... 
J'-- ,,~~,:. "'.'.:. ,A,\\zj~~ .• Jlii 4 ~11J.J.~kii~--G 

,,,, -- '4#1"" ;,-- :..T '...,I (::J ., ' ' ~ .. ,,.. ,,., .. 
-~~-%~6.)·.~.-:-.~_; ,J~-0>\~ 3j1\£ ,.a,: •:, ... _,,,,,(J"_ .,,,, .. .,..._ ... ,,, ,... ,. t'-"" 

Ketika aku maaik Meil, aku pemah berada di pang/wan Ra
sulullah Saw~, sedanglum. tanganliu me1IIJIICGk isi piring be
sar. •> Maka Rasulullah Sow. bersabda ~u, •nm c:inak, 
sebutlah nama Allah Swt., makanlah dengan tangan kanan
mu, dan makanlah makanan yang ada. di hadapanmu!" 

Shaflaa,h, lebih kecil claripada tjah.'aA . qa.h'aA iainya ~up UDtuk -.,uluh 
oraq. Menurut IIWltu pendapat artinya aama, bentuk jamalmya ialah w
luJ.af,m,. 



600 Khasiat zikir dun doa 

Menurut riwayat lain dalam k.itab Shahih disebutkan seperti ber
ikut: 

,, JJ . ' ' ,, ,... ~ _;. ,,,,, ,, 1 ' (& • ,,,.,,... 
•.J) \:~\' ... ,.i;.i,~".:":" ~J) u ~,w\J ,,_,,,., ,,.,,., ~,,,., ..::;j(\ ......,..,,,,r..r- • r.--', .. ' ,, --~.) t! 'Y.. 

,, .J. ,: /. J' ,., / ' "' ,, ., • 1 ,,,,,,,,,, .. ,,., ,, .,., t ,...,,., 
.(:;_..~,~~~..w\L,ul\cJ~<:JO\,a; ,U-t,~1'1;\j> .,,,-{.,,/J ,--...J,,,,--.•, ~,,,, ~- ,,,,,, ,,,,, t .,,,,,, ' .w .. ,., .. 
Pada suatu hari aku makan bersama Rasulullah Saw., lalu 
aku pun makan dari semua sisi piring besar. Maka Rasulul
lah Saw. bersabda kepadaku, "Makanlah makanan yang ada 
di hadapanmu (yang dekat denganmu)." 

Tathiisyu, bergerak dan mengulurkan tangan ke seluruh tepi pi
ring besar, yakni tidak hanya pada satu tempat saja. 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Jabalah ibnu S\iliaim yang menceritakan: 

~ "~ ',,,,,,.-,:v. \~,...{; tJ·':' ,,,,,,., {t I • "\ ,....,... .. _,,.,,,., '~t~ 
~j..U\~o\N '~ i_j'v'-/.::7(/' ~ e~ f . 

"".· -::-t-:f J~,J ...... ,... ).J "it:-- -!'!L. --,~ ,.,, ,... \/~.:"~'.~1, ,..._,... ,,,,,,..._, ,~,;\:a:i ll 'U~J ,J=u ~.J½'~ -r.-11.>' ~_;~ 
... .J .,,, ~ ,..., ... ,,,,,:--, 

-:,...,~., :'+"-:!,...~ ... · \"'~'·\ · ..... ,.,,..~ .... ~Ul~ ~tl()ti 
.__J J, '-'~ f ~v J ir'~ ,_j_:,, o4 . ~ , 

. ~~~, s~t; .~~ 
Kami pemah mengalami musim paceklik selama satu tahun 
bersama lbnuz Zubair, maka kami diberi rezeki berupa buah 
kurma. Suatu ketika Abdullah ibnu Umar r.a. melewati kami 
ketika kami sedang makan, lalu ia berkata, "Janganlah kali
an makan dengan rakus5>, sesungguhnya Nabi Saw. telah me
larang makan. secara rakus6> lalu beliau Saw. bersabda, 'Ke-

5) Menurut riwayat yang lain diaebutkan la tuqrinuu. 
6) Demikian menurut kebanyakan para perawi. Hadis diketengahkan oleh 

Imam Abu Daud Ath-Tl:iayalisi dellgan lafaz al-qiran. lbnul Atsir di dalam 
kitab An-Niha.ya.A mengatakan, "Sesungguhnya perbuatan qiran ini dilarang, 
mengingat cara ini menw,jukkan kerakusan. Hal ini jelas memburukkan pe
lakunya atau membuat temannya iri. • Menurut pendapat lain, -ungguhnya 
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cuali jika lelaki yang bersangkutan meminta izin kepada sau
daranya (untuk makan dengan cara yang rakus)'." 

Laa tuqaarinuu, jangan kalian mak.an dua buah biji kurma de
ngan sekali suap, yakni makan secara rakus. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Salamah ibnul Akwa' r.a. yang inenceritakan: 

~ \J\ij,~~J~ ,~~11---::~ ~~,~~3&\~~r ,,, ,II! ~,, .,,,:- r""""'-' ........ ~~ ,,,,, . .~ u 
~\~~{; l•,;:,;'7,7,,~ ,o\i ~l:~ffl'if I J\i :~;,~,:; 

· . o''' ~/c;i / ... .,,,<.:J,;. ' '.J 

Bahwa seorang lelaki makan di hadapari Nabi Saw. dengan 
tangan kirinya, maka beliau bersabda, "Makanlah dengan ta
ngan kananmu. "7> Lelaki itu menjawab, "Aku tidak dapat. • 
Nabi Saw. bersabda, "Semoga engkau tidak dapat makan,8> 
tiada yang mencegahnya kecuali hanya perasaan takabur."9> 
Maka lelaki itu-tidak dapat menyuapkan makanannya ke mu
lutnya. 

Lelaki yang disebut dalam hadis ini adalah Busr, anak lelaki se
orang penggembala unta; dia adalah seorang sahabat, kami telah 
menjelaskan keadaannya. Penjelasan hadis ini disebutkan di da
lam kitab Syarah Shahih Muslim; 

hal tersebut dilarang mengingat keadaan mereka di saat itu sedang paceklik 
dan makanan yang ada kurang mencukupi. Apabila mereka berkumpul un
tuk makan, sebagian dari mereka lebih mementingkan dirinya' dari yang 
lain. Adakalanya di antara kaum terdapat orang yang laparnya sangat pa· 
rah, sehingga mendorongnya untuk memasukkan dua buah biji kurma seka
ligus setiap suap. Maka lbnu Umar r.a. memberikan petunjuk kepada mere
ka untuk meminta izin, dengan makaud agar hati yanc lainnya enak. 

7) Dalam kalimat ini terkandung pengertian amar ma'ruf dan nahi munkar da
lam masalah makan. 

8) Di dalam hadis ini terkandung pengertian boleh mendoakan keburukan ter
hadap orang yang melanggar hukum syara' tanpa izin. 

9) Larangan ini ditltjukan kepada cara makan dengan tangan kiri tanpa uzur. 
Jika uzur hingga mencegahnya untuk makan dengan tangan kanan karena 
sakit atau Iuka atau uzur lainnya; maka hukumnya tidak makruh makan de
ngan tangan kiri. 
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Dlsunatkan berblcara ketlka makan 

Bt--keneao denpn ini terdapat aebuah hadis yang disertakan oleh 
Jabir r.a., seperti yan, telall kami kemukakao di dalam "'Memuji 
Makanan". Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab AJ-Ihya 
mengatakan, termasuk. etika makan ialah membicarakan hal 
yang makruf ketika makan, membicarakan kisah orang-orang 
yang ·saleh dalam hal makanan, dan lain-lainnya. 

_ Ucapan dan perbuatan yang harus dllakukan oteh orang 
yang ·makan tetapl ttdak merasa kenyang 

Kami meriwayatbn di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Ibnu 
Majah melalui Wahsyi ibnu Harb r.a.: 

' ~ .... ~ ,.... ,, I ' ',,.,,., . ,,,.,, ..... ..... ~ (l, " (i .,.,,,,.\.,' , ,-\\i ~? ~ ~~.dl)o ;, iJ ~~\ 5\ ,,,. .o> O.YM.J ~ 'Y r:-'-'...... .... ,,,,,~ -1,: ,,,..,;.;. \lh~ ~ ~,,i.:-:-,~ /cf...-(!' J"1~ ,,,,. :~~ ... ~J- tr 
:C)~ l~ !~UI. 4)~~ ,?~ l . ~ ,~ :Jj-==' 

.I"'• ¾-l" ;,,,,,. l2 ..i 1\\ / "11 /{:_ 71 .... ,(""' ~ 1~ \ "{.-;;.\A 
. ~jN~) ... ;,- ~'}J..r-J1.J)~ rs-~ , . 

· Sahabat-sahabat Rasulullah Saw. berkata, "W ahai Rasul
ullah, seaungguhnya kami makan, tetapi kami tidak pernah 
meruso '/ienycmg." Beliau Saw. menjawab, "Barangkali kalian 
berpisah-pisah. 111 Mereka mcnjawab, "Ya." Beliau bersabda, 
"Maka berkumpullah kalian pada makanan kalian, lalu sebut 
asma Allah, niscaya makanan kalian akan diberkahi. •10> 

Ucapan J:>ffa makan dengan orang cacat 

Kami merhi,ayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam Tur
mudzi, dan Imam Ibnu Majah melalui Jabir r.a. yang mencerita
kan: 

, J. ,,, ,,, ' ;!' ' ..... ~ct'~ ·:::;.~.,...,~4~,,.,~~~-;:: ~,c)~,,,,.,~, ~t_, .. · ....... · r~J...... . ~ ~.; '-' 
.. ~~,,,.~--.~ ~Ji,~ il--'~Jlii l1;;;,Ati 0 

" -~-'-- ;, ,,.,, ,, , .... -;...'-" ,,, ~ 

10) Hadie ini laasan berikut sya.wahid-nya. 
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Rasulullah Saw. menuntun tangan orang yang berpenyakit 
lepra ke piling besar dengan tangan beliau, lalu bersabda, 
"Makanlah dengan · men:yebut asma Allah, dengan Henuh rasa 
percaya '/wpa.da Allah, dan bertawakal kepadanya. •11> 

Orang yang menJamu makanan, mlnuman atau wewanglan 
sunat mengulang perkataan sllakan makan, sllakan mlnum, 
atau sllakan merasakan, apablla terllhat bahwa tamunya 
belum merasa cukup 

Hal tersebut disunatkan, hingga hal · yang sama disunatkan pula 
bagi seorang lelaki terhadap istrinya, dan orang lain dari kalang
an orang-orang yang berada di dalam tanggungannya bila diduga 
kuat 'bahwa mereka memerlukan makan, sekalipun sedikit. 

Di antara hal yang dijadikan dalil untuk hal ini ialah apa 
yang telah kami riwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari mela: 
lui Abu Hurairah r.a. dalam hadisnya yang panjang. Di dalamnya 
terkandung kisah mukjizat Rasul Saw. yang jelas, yaitu di saat 
rasa lapar mencekam Abu Hurairah r.a. yang memaksanya duduk 
di pinggir jalan meminta agar diajari Al-Qur'an kepada orang 
yang melewatinya. Tujuan yang sebenarnya ialah agar ia diterima 
sebagai tamu. Kemudian Rasulullah Saw. menyuruhnya mengun
dang ahli shuffah, lalu Abu Hurairah r.a. membawa merek.a se
mua, dan Nabi Saw.- mengenyangkan mereka semua hanya dari 
satu wadah air susu. Abu Hurairah ·r.a. melanjutkan kisahnya 
hingga sampai pada kisah berikut: 

= ~ ~.li.<::.r;ut~ u~ #~~~;;:1,JJr!; ~J\i 
.,_ << !J;:a ,,,...,~ ,,.,z~ J\.f .,.\;''"J"',"('.j.,,.,,,,.. 
• .. ,>~\.J "._. ... _~\:I ~\ : 19, WIQ4...u.!JU .. ..L.A 
·~~ -~ . , ~ ~ ~ <' .~ ~ ,,,. "/ ~ \ ,%~,, ,f\,: f .,,.":. J ~ ~~ ";".1\ "' .. i I~! 

\ ~ 4 Y?,, \Q~LJ~ \..,:, '~-1,=-- i..-.>..;-.,; 1 014:' 

11) Di dalam aanadaya terdapat Al-Mufadhdhal ibnu Fudhalah ibnul Bashri, 
Abu Malik, aaudara Mubarak ibnu Fudhalah; ia orangnya dhai.f. 11&perti yang 
dije1aakan di dalam kitab Taqrib. Imam Turmudzi mengatakan, hadia ini 
gharib, kami tiflalt -ngeta1'uinya mekhwan nielalui hadia Yunua ibnu Mu
hUDJDad, dari Al-MuCadhdhal ibnu Fudbalah 



604 Khasiat zikir dan doa 

Rasulullah Saw. bersabda kepadaku, "Sekarang yang tinggal 
hanya aku dan kamu." Aku menjawab. "Engkau benar, wahai 
Rasulullah." Rasul Saw. bersabda, "Duduklah dan minum
lah!" Maka aku duduk dan minum. Rasulullah Saw. bersab
da, "Minumlah!" Lalu aku pun minum. Beliau masih terus 
mengucapkan, "Minumlah!", hingga aku mengatakan, "Tidak, 
demi Tuhan Yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak 
menemukan jalan lagi untuknya (sudah kenyang sekali)." 
Rasul Saw. bersabda, "Perlihatkanlah kepadaku!" Maka aku 
memberikan wadah itu kepadanya, lalu beliau memuji kepada 
Allah Swt. dan membaca tasmiyah, lalu minum air susu yang 
tersisa. 

Doa setelah selesal makan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Abu 
Umamah r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. mengucapkan 
doa berikut apabila hidangannya diangkat: 

;'. ~ ,,,,,. ,, 4 ( ,., A ,, ,,,, ' ~ 
,f ~-::"J -.'i-- ,: ,J"}' ., ..... » Ll \&,,JIZ ~\$1~·:.<'J,i .1:'..fl 
~ ~-' f!tY r., -:1" .. ,. .. ,. • • ::- ~ ~ ., 

,. ,, ,., J ,, ,., 
-~_.)~ 

Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya, baik, lagi 
diberkahi di dalamnya tanpa berkesudahan, tanpa mengabai
kan, dan tanpa berkecukupan terhadapnya, wahai Rabb kami. 

Menurut riwayat lain, doa tersebut diucapkan Nabi Saw. apabila 
beliau telah selesai makan. Di lain kesempatan perawi mengata
kan bahwa apabila hidangannya telah diangkat, maka beliau ber
doa: 
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Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan dan 
kesegaran kepada kami tanpa berkesudahan dan tanpa diing
kari. 

Makfiyyin, dengan memakai mim dan ya ditasydidkan menurut 
riwayat yang sahih lagi fasih, sedangkan kebanyakan perawi me
riwayatkannya dengan memakai hamzah, padahal hal tersebut 
rusak dipandang dari segi bahasa, baik yang berasal dari kifayah 
maupun berasal dari kafa'tul inaa. Sebagaimana tidak boleh dika
takan maqruu-un yang berasal dari qiraa-an menjadi maqrii-un, 
tidak boleh pula marmiyyun dibaca marmi-un dengan memakai 
hamzah. 

Penulis kitab Mathali'ul Anwar sehubungan dengan makna 
hadis ini mengatakan, "Makna yang dimaksud dari keseluruhan
nya adalah makanan." Dengan kata lain, semua dhamir kembali 
merujuk kepadanya. 

Al-Harbi mengatakan, al-makfiyyu artinya wadah yang diba
likkan karena tidak diperlukan lagi, sebagaimana dikatakan ghai
ru mustaghnan 'anhu. Ghairu makfuurin artinya tidak diingkari 
semua nikmat Allah Swt., melainkan disyukuri dan tidak dilupa
kan; segala puji bagi Allah atas nikmat ini. 

Al-Khaththabi berpendapat, makna yang dimaksud dari doa 
ini keseluruhannya adalah Tuhan Yang Maha Mengadakan; de
ngan pengertian bahwa semua dhamir yang ada kembali kepada
Nya. Makna ghairu makfiyyin ialah, Dia yang memberi makan 
dan Dia ·tidak memerlukan makan. Berdasar pengertian ini se
akan-akan lafaz makfiyyun berasal dari kifayah. Hal ini diikuti 
· oleh selainnya dalam menafsirkan makna hadis ini. Y akni sesung
guhnya Allah Swt. tidak memerlukan penolong, tidak pula pem
bantu. Wala muwadda'in, dan tidak pula ditinggalkan dengan pe
ngertian masih tetap diminta dan diminati. Lafaz ini semakna de
ngan lafaz mustaghnan 'anhu, yang artinya tetap diperlukan dan 
tidak dapat ditinggalkan. 

Lafaz rabbana berdasarkan i'rab ini di-nashab-kan oleh ikhtl.
shash, atau ma.dah atau nida, seakan-akan dikatakan, "Wahai 
Rabb kami, perkenankanlah pujian dan-doa kami." 

Bagi orang yang me~rafa'-kannya, berarti ia memutuskannya 
dan menjadikannya sebagai khabar, menurut Al-Ashili, seakan
akan dikatakan, "Yang demikian itu adalah Rabb kami," atau 
"Engkau adalah Rabb kami." 
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Akan tetapi. lafaz. rabbuna ini dapat pula dibaca iculrah de
npn hipotesia 881,agai badal (kata ,anti) dari lafaz AUaA yang 
ada pada lafaz alhamdulillaah. 

Abus Sa'aadaat ibnul Atsir di dalam kitab Nihayatul Gharib 
mengatakan hal serupa dengan perbedaan pendapat ini, tetapi se
cara ringkas. Ia mengatakan, "Orang yang me-rafa'-kan laCaz rab
bunaa, berarti ia menjadikannya sebagai mubtada yang diakhir
kan .}etaknya, artinya, 'Rabb kami tidak dapat ditinggalkan dan 
tetap diperlukan'." Berdasarkan makna ini, maka lafaz ghairu di
rafa'-kan. Ia mengatakan pula bahwa pembicaraan ini dapat me
rujuk kepada lafaz alhamdu, seakan-akan dikatakan, "Dengan 
pujian yang banyak tanpa diabaikan dan tanpa ditinggalkan, ser
ta tanpa bisa terlepas dari pujian ini." Sedangkan sehubungan de
ngan lafaz wala·muwadda'in, ia mengatakanbahwa artinya·ialah 
taat kepada-Nya tidak dapat ditinggalkan. Menurut pendapat 
lainnya lagi ia berasal dari al-wada'. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui · 
Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah ·ber- . 
sabda: 

,,,_ J ,, ,,,. ' ~z-,, J-:'~~J~~ 1.~-;t\ r~fr ..\~\-' ~"-:'~ J~--~ \ ;\ . ~J ~ .. '\>1 u-- .. ,,, . ,:,s, (Si-',P.:) ~ "--,,,. ,_.. . ,,,~ ,,,,, /. 

. t'f..lP~~ ~_;11, 
Sesungguhnya Allah Swt. benar-benar rida kepada hamba
Nya yang menyantap makanannya, lalu ia memuji kepada
Nya atas makanan itu; dan yang meneguk minumannya, lalu 
ia memuji kepada-Nya atas minuman itu. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan kitab 
Al-Jami' serta kitab Asy-Syamail yang keduanya adalah karya 
Imam Turmudzi, melalui Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang menceri
takan bahwa Nabi Saw. apabila telah.selesai makan selalu meng-
ucapkan doa berikut: . ,,, 

,,,;. ·, .......... ....-: .,,,,,. . ,,,_.. " \ J ,,,_,,, . ~l·~ut;-;---~,.L:l. ,li\U) ,.,,-,-:' 
......... -~ '-' . tS_... ... --~ 

. Segala puji bagi Allah yang telah memlierikan makan dan mi
num ~a kami serta menjadikan kami orang-orang ·mus
lim. 12) 

12) Hadia ini berpredikat l&asan. 
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Kami meriwa,atkan di daJaa kitab Swacua Abu Daud dan Sunan 
Nasal denpn un.ad·)'&Jll iJaAiA melahd Aw Ayyub alias Khalid 
ibnu Zaid Al-Anshari · r.a. y1111g menceritabn buwa RasuluHah 
Saw. apabila makan atau minum aelalu mengucapbn cJoa ber
ikut: 

Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan mi
num serta memudahkan penelanann;ya dan menjadikan bagi
n;ya jalan keluar. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab-Sunan milik Abu Daud, Tur
mudzi, dan Ibnu Majah melalui Mu'adz ibnu Anas r.a. yang men
ceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

,, f ' ,, ..I 

~;:;i.lli'il~~_;J1~J:;t( id~~\ZJ_.~;; 
,,,, ,, ..... ,: ,,,.,, r,.J.(,,, _,. ~!..""~ ..... "' f ,,.,., "-< . u · ·._jj f..ul\.4(1 -~ ,oa.e ~·~oll,dl'!-_p. .,, • .) <J'" ~ ~ '!.J -, .,,,, ,-, .-...,. .. ..... 

Barang siapa yang makan suatu makanan, lalu mengucap
kan, "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan 
makanan ini dan menjadikannya sebagai rezekiku tanpa da
ya, juga tanpa kekuatan dariku, • nisca;ya diberikan ampunan 
baginya atos semua dosanya yang terdahwu. 

Menurut Imam Turmudzi, hadis ini hosan. Imam Turmudzi me
ngatakan pula bahwa dalam bah ini -yakni Bab "Membaca Ham
dalah atas Makanan Bila telah Selesai Menyantapnya"- terdapat 
hadis lain melalui Uqbah ibnu Amir r.a., Abu Sa'id r.a., Siti 
Aisyah r.a., Abu Ayyub r.a., dan Abu Hurai,-b r.a. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Imam Nosai dan 
kitab Ibnu Binni dengan sanad hasan13l melalui Abdur Rahman 

13)' lbnu Allan di dalun Syarhul Azdiar m.engatakan, menurut Al-Hafizh -te
lah ia mengetengahkan hadia ini- hadia ini_saAi/&, diketengabkan oleh lmain 
Nasai di dalun kitab Al-Kubra malalui jalur Yunua ibnu Abdul A'la, dari lb-
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ibnu Jubair, seorang tabi'in; ia pemah mendapat berita hadis dari 
salah seorang lelaki yang pemah melayani Nabi Saw. selama de
lapan tahun. Dalam masa itu ia .selalu mendengar Nabi Saw. 
mengucapkan doa berikut apabila dihidangkan makanan kepada
nya: 

Dengan menyebut asma Allah. 

Apabila telah selesai dari makan, beliau Saw. selalu mengucap
kan doa berikut: 

/ ,,,,,.,,,,,,,,,,.....,,. ,,,,, .... ;:...-.... ,.....,,,,.,,,,,,\,,."' ,,,,, ................. ,.....,,,,..., ...... ~~b"' 
.:,~~_, ,~~.., .... ~~ ,.L",..1011,_,L .• , •• w, \ 

~,,v,, ..... ,· r ...... ~ ............ .1;-:t", ,.:rir --:: ,,,,,.., .... , 
•., ee~V "6 ~ , ~ ,l.a.> 

~ .. ~ 
Ya Allah, Engkau telah memberi makan dan minuni, Engkau 
telah memberikan kecukupan dan harta, Engkau telah mem
beri petunjuk dan kehidupan, maka segala puji hanyalah ba
gi-Mu atas semua yang telah Engkau berikan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Abdullah 
ibnu Amr ibnul Ash, dari Nabi Saw., bahwa beliau Saw. apabila 
telah selesai makan mengucapkan doa berikut: ,,, 

,,, ..... ,,,,. "' ' . ..... ,. ,t'-ZA"'~ ~ ...... ~~,.tll a, ~ .. ~,,,.. ,,..,, ,, 
. \f ~.', c:,(~!..~\ ,,. ,,. 

nu Wahb, dari Sa'id ibnu Abu Ayyub, dari Bakr ibnu Amr, dari Ibnu Hubai
rah (yakni Abdullah), dari Abdur Rahman ibnu Jubair, dari seorang lelaki 
pelayan Nabi Saw. Sedangkan ibnu Sinni mengetengahkannya melalui jalur 
Abdullah ibnu Zaid Al-Muqri', dari Sa'id. Syekh mengetengahkannya berda
sarkan lafaz lbnu Sinni. 

Ucapan Syekh Imam Nawawi yang mengatakan dengan sanad hasan, 
Al-Hafizh menanggapi bahwa penilaiannya yang terbataa hanya pada luuan 
maaih perlu dipertimbangkan. Seaungguhnya para perawi aanadnya mulai 
dari Yunua hingga aahabat diketengahkan oleh Imam Muslim. Seorang tabi
'in menjelaakan bahwa ada aeorang aahabat yang menceritakan hadia ini ke
padanya di dalam riwayat Al-Muqri', barangkali Imam Nawawi belum me
ngetahui. keadaan lbnu Hubairah. 
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Segala puji bagi Allah yang telah memberi anugerah dan pe
tunjuk kepada kami, yang telah mengei&yangkan serta menye
garkan kami, dan yang memberikaTJ semua kebaikan kepada 
kami. 14> 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Sun.an Abu Daud dan Sunan 
Turmudzi serta k.itab lbnu Sinni melalui lbnu Abbas r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

'~ \ { :;b'\ :-... "! ,., f, · ,,, • ...-:,,. ~"' ~r;1;/4"'~ J&\ ,-=-, 
41) i.J.P~ i.>! ... .. '..JJ~ r· . ., __ 
"'~~'"l'-.cf:.a: ~dJl \J .... ~~'u, 1 ~z~,~t; -' ; .J .. -- ... ~,,. .. .. ~ • .. • 

r:"',, ,. " ,".'" ~~ , ... ;-' ~--1 j~~r, \'.J t ~ -'"' \ -\~ :-;': ,,,,, u.> • u~e1 u • : ·• ·,,,, (,:j .t.U o 0-" l_)_j ,,.. ~ • .. • ... ,, 
,,, ~,,. ,..,,,. ~/41 ,,. ,:~ ~ , ,,, tj ,,~ ~'-:i ,r .., ,, 
• : \ ... .A>-_..__,\ :. ~tJ ~ I ·J "·.::°'_.6l-,....:, ~i.::i '~ • -./,,,..... • ' v-.,,,, (d• ..,,- .•• ,,,,,. .,,, ,,,, ,,,,,,, ,.. .. 

Apabila seseorang di antara kalian makan suatu makanan -
menurut riwayat lbnu Sinni adalah, barang siapa yang diberi 
makan oleh Allah suatu makanan-, hendaklah ia mengucap
kan, "Ya Allah, berkahilah kami dalam makanan ini, dan be
rilah kami makanan yang lebih baik (lagi) daripadanya." Dan 
barang siapa yaTI/J diberi minum air susu oleh Allah, hendak
lah ia mengucapkan, "Ya Allah, berkahilah kami dalam mi
numan ini, dan tambahkanlah kepada kami yang lebih baik 
daripadanya." Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu ma
kanan dan minuman pun yang memadai selain dari air susu. 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni dengan sanad 
yang dhaif melalui Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan: 

,,. ,,,.., ,,, ,,, ,. ,: .- . ..- ·' ~ ' J. 
..,,,. "! ..... \:,',:ii °' ~ :. ,s\ ~ ...... '."" ~11}\1.,,,..._~, t ,,), :--~ 
~,,, .... (,:fl • '..r--' ,,,, r.......,.J,,. •• l.r'fP,,. (.) ~; u ' ... , ,,, ,.. ,... ' ,,, ,,,,,. 
.o.:~-\~!>°C-:.-:'.,,,. l ~~J:-:,JJ.\.Zi ~\~~ \.Zf:i. ~ ,Yd -/--f;;',,, ~.J ~ ,., . ,,,, . .. ~ 

14) Hadis ini dinilai luuan berikut semua syawahid-nya (hadis-hadis lain yang 
mengukuhkan maknanya). 
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Rasulullah Saw. apabila minum denga• wad.ah, beliau bema
pas sebanyak tiga kali; pada tiap-tiap napas mengucapkan 
pujian kepada AUah Swt. dan bersyukur kepada-Nya di akhir 
napas (tegukan)nya.15> . 

Doa tamu terhadap penjamu makanan blla telah selesal 
menyantap hldangan 

Kami mertwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ab
dullah ibnu Busr r .a.,· seorang sahabat yang menceritakan: 

16) Hal yang aneh dawn hadia ini ialala llerulangnya baeaan hamdalah, sedaq
kan dalil ual yanc -yatakan qa kali napaa clalam minum diketengahkan 
oleh. laam Mwtlim -1alui luMtia Aua r.a., tetapi tanpa taamiyali dan ham
.talM. Al-Hal.da aeqataluua, matan ha4'i, •-punyai ,ycAjd melalui Abu 
Hw-airah r.a. )'11111 menaf'airbn can JDinwn yang disebutkan di dawn hadia 
iai, maknanya aeeuai clenpn ba•• lbnu Mu'ucl r.a. Wu hadia Abu Hurai
rah r.a. ialah balawa :R.1uhdla.ll Saw, ~ 8WIUlll dalam. tip kali napas. 
Apabila menga~kat wadah lie mulutnya, beiiau membaea tumiyah; apabila 
meletakkannya .__uji · kepada Allah, Wiau labkan b&l itu ,eebanyak tiga 
kali. Al-Haflzh -•udah m~ahkan hadia ini, juga melalui jalur 
Imam Thabnuµ- mengatakan bahwa hadia ini berpre4ikat laa.san, dikete
ngahkan oleh Al-Kharaithi di clai. Fadlwatruy Syukri (keutamaan berayu-
kur). / · · 
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Syu'bab mengatakan bahwa hal itu zhanni.16> Yang sebenarnya 
insya Allah ialah melempar biji kurma dengan kedua jarinya. 

1 .,,,, ., J , 
\ i'\j\.ij l ~ ~,,,. ~jj\ 4-f "'G':~~ _;:i \o.j\~:.-1 ZJ \ -::. 
~ ,,,.,,,. .. ,,,, .. ~ .. ,.,, ,__, r"'. ~ ~..l;. , .... r. 
,,.-?,,,,, ,,, .... ~ ... ,.,,r,,,.,,. ... (--4) ;, 1"~:,C~,(I "'•~ (1-::~,,.,.,J.\ 
#'.!j ' rf9 _j_J ~ '-,!.J~ 1-! t '-' ' 'U,I t.) 

,, J ,,,,,,,,, .... ~"i\ 
-~.J~ 

Kemudian disuguhkan minuman, maka beliau meminumnya, 
lalu memberikannya kepada orang yang·buada di sebelah ka
nannya. Ayahku berkata, "Berdoalah kepada Allah untuk ka
mi." Maka Nabi Saw. berdoa, "'Ya Allah, berkahilqh mereka 
dengan rezeki yang Engkau limpahkan kepada mereka, am
punilah mereka, dan rahmatilah mereka." 

Al-wathbah, qirbah yang kecil, di dalamnya terdapat air susu. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dau.cl dan 
yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui Anas r.a. 

16) lbn.1,1 Allan di dalam Syarhul Adzbr menp&aba, makna v.capaa iai menun 
jukkan bahwa Syu'bahlah yang mengatakan, •Ak1,1 meadup bahwa melam
par biji kurma cliaeb1,1tkan di dalam hadia,• lal1,1 ia mengiayaratkan adanya 
keragwm pada 1,1capannya itu dan meragukan pula jalur ini. Tetapi telah di
aebutkan di dalam jalur lain yang ada pa~"Imam .Mll8Wll yang iainya men• 
tapkan hal tersebut tanpa keraguan. Ucapan iai tarbukti melalui jalur tene
but, clan ri-yat yanc rap tidak lll$Dll,ahay~ya, tanpa memaD.d,mg 
apakah riwayat ini ~hului riwayat lai• a,l;au. tu:helakang,.kara- ia ya
kin dalam auatu waktu, 11Adangkan di waktu yang lain ragu, aedangkan ma
tan hadia telah ietap .dan &idak menghambataya blupaan di waktu yang 
lain. 
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Nabi Saw. datang kepada Sa'd ibnu Ubadah r.a., lalu Sa'd 
menghidangkan roti dan minyak. 11> Maka beliau makan, ke
mudian bersabda, "Telah berbuka pada kalian orang-oran, 
yang puasa, dan telah memakan makanan kalian orang-orang 
yang bertakwa, serta telah mendoakan kalian para malaikat." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Jbnu Majah melalui 
Abdullah ibnuz Zubair r.a. yang menceritakan: 

,,,. ' ,,,, ' ~ '. ,,,,, 1 ,::-: .(,,.J . ,,, ,.,,., ,,..:'~;I,,,.-,, LJ( j:;;,.J)\J .,_..,,..,,,Y-~\ 
c.,\.ai 4.)\:1.Pe,)! ~ ~ i_J,, .... ~ ,, ~.)~ 

? -,, ,, J~"'" ,,,,, .;. . \"' ~"J•\~h ~,,,.t~:r:, 
• ~-bl'- ···U~ , ~ 

Rasulitllah Saw. pernah berbuka di rumah Sa'd ibnu Mu'adz, 
lalu beliau bersabda, "Telah berbuka pada kalian orang-orang 
yang puasa," hingga akhir hadis. 

Kedua hadis ini merupakan dua peristiwa yang berlainan: Perta
ma dilakukan di rumah Sa'd ibnu Ubadah, sedangkan yang lain
nya di rumah Sa'd ibnu Mu'adz. 

17) Menurut Imam Ahmad dan Imam Tbabrani dieebutkan, "Maka disuguhkan 
kepada beliau anggur kering.• lnilah yang benar. Al-Hafizh mengatakan, 
•Ak.u tidak menduga minyak melainkan pergantian dari zabib (anggur ke
ring)." Dalam hadis terdahulu dieebutkan dengan lafaz roti dan minyak, hal 
ini merupakan kekeliruan. 
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Abul Haitsarn ibnut Taihan membuat jarnuan makan untuk 
Nabi Saw. Lalu ia mengundang Nabi Saw. dan para sahabat. 
Ketika mereka selesai makan. Nabi Saw. bersabda, "Balaslah 
jasa saudara kalian!" Mereka bertanya, "W ahai Rasulullah, 
bagaimana cara membalasnya?" Nabi Saw. bersabda, "Se
sungguhnya seorang lelaki apabila rumahnya dikunjungi, lalu 
makanannya dimakan dan minumannya diminum, kemudian 
mereka mendoakan untuknya, maka itulah balasan jasa
nya. »18) 

Doa untuk orang yang memberl mlnum 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Al
Miqdad r.a dalam hadis yang panjang lagi terkenal. Ia mencerita
kan: 

~ J~(:J~l~Qj\J1~t'-#~1~-;,~,~" 
• (:;'-;;: ,,,.. "\ ,... ............. f 4--\ ,,,,,, ~.,,..\ -~ .. i,;J',~~,~i.J,,P , ~ ~ ,... 

Maka Nabi Saw. mengangkat mukanya ke langit, lalu berdoa, 
"Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku ma
kan. dan berilah minum orang yang telah memberiku mi
n.um.• 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Amr ibnul 
Hamq19> r.a., bahwa ia pernah menyuguhkan minuman berupa la
ban (air susu) kepada Rasulullah Saw., lalu beliau berdoa: 

18) Hadis ini hasan berikut semua syahid-nya. 
19) Dia adalah Amr ibnul Hamq ibnu Kahil, dikenal dengan nama Al-Kahin ibnu 

Hubaib Al-Khuza'i, seorang sahabat yang tinggal di Kufah, kemudian di Me
sir, gugur dalam masa pemerintahan Khalifah Mu'awiyah. 
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"Ya Allah, berilah dia kenikmatan dengan kemudaannya.• 
Maka telah lewat baginya usia del<ipan puluh tahun, sedang
kan pad<i rambutnya tid<ik terdapat sehelai uban pun. 20> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Amr ibnu 
Akhthab r.a. yang menceritakan: 

,. J.J ,,,,,. /. .... ' ,,. ' -t r1."' .. "'-' ,,,, ··"'~ i--,~-;ti'~.-:. /,,,: &:'<Ul\1---:=J>k, ")"':::"-::.,, --r,:::J ~~ ... y .. f 7' .J,, .. t,r-,, ~ J ~,,, ~,,,J'1J, :~~ a~~,,:i~4ll.~ ,J~ ,,, ,,, cJ~ (;,_!.~£Itf,,,, 
f _.J ~,, .. 'U.J '(61"{',., () ~_) ' "f""":"""J-1 ~ 

~t:,,1~~~6~~\~-!.it,,~ :~_j,~~\d\i '~ -.,,.... !.r -7~· .. ,, _,,J 11 • .. t/' ~'f ,,, 
.~\"' ,, .. ,,'J 

Rasulullah Saw. meminta minum, maka aku menyuguhkan 
air kepadanya d<ilam batok yang padanya terdapat sehelai 
rambut, lalu aku mengeluarkannya. Maka Rasulullah Saw. 
berdoa, "Ya Allah, buatlah dia tampan (ganteng)." Perawi me
ngatakan, "Aku melihatnya telah berusia sembilan puluh tiRa, 
tetapi rambut kepala dan janggutnya masih tetap hitam. n2n 

Al-jumjumah, wadah untuk minum yang terbuat dari k.ayu (ba
tok); bentuk jamaknya ialah jamaajim. Dari k.ata inilah sebuah 
desa dinamakan Dairul Jamajim, yaitu suatu tempat yang pada
nya pemah terjadi pertempuran antara Ibnul Asy'ats dengan Al
Ha.ijaj, tepatnya di negeri Irak, karena penduduk setempat suka 
membuat wadah air minum yang terbuat dari kayu. Menurut pen
dapat lain, kampung tersebut dinamakan demikian, mengingat ia 
dibangun dari tengkorak orang-orang yang gugur dalam perang · 
tersebut k.arena banyaknya orang-orang yang mati. 

Doa dan anJuran kepada orang yang bersedla menJamu 
tamu 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan: 

20) Sanad hadis dhaif, tetapi Al-Hafizh mengatakan bahwa hadis ini mempunyai 
syahid melalui Amr ibnu Tsa'labah Al-Juhani pada Imam Thabrani dan yang 
lain pada lbnu Sinni, melalui Anas r.a., dari dua jalur. 

21) Hadis hasan. 
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Seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw. agar beliau 
· menjamunya, tetapi beliau tidak mempunyai apa pun. Lalu 

beliau bersabda, 'Tidakkah ada seorang lelaki yang mau men
jamu · orang ini? Semoga Allah merahmatinya.• Maka berdiri
lah seorang lelaki dari kalangan Anshar, lalu ia membawa le- · 
laki tersebut, hingga akhit hadis. 
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Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu ia berkata, "Se
sUT)gguhnya aku dalam kepayahan . ..22> Maka Nabi Saw.: me
ngirim utusan kepada salah seorang istrinya, maka istrinya 
itu menjawab, "Demi Tuhan Yang telah mengutusmu dengan 
membawa kebenaran, aku tidak mempunyai apa-apa kecuali 
air.• Kemudian beliau mengirim utusan kepada istrinya yang 
lain. la mengatakan hal ya~ serupa, hingga semua istrinya 
mengatakan hal yang sama. Maka beliau bersabda, "Siapa
kah yang mau menjamu lelaki ini malam ini? Semoga Allah 
merahmatinya." Lalu berdirilah seorang lelaki dari kalangan 
Anshar dan berkata, "Akulah, wahai Rasulullah." Lalu lelaki 
Anshar itu berangkat membawa tamunya ke kemahnya, dan 
ia berkata kepada istrinya, "Apakah engkau mempunyai sesu
atu makanan?" lstrinya menjawab, "Tidak, kecuali makanan 
untuk anak-anakku." Lelaki Anshar berkata, "Bujuklah mere
ka dengan sesuatu. Apabila tamu kita masuk, padamkanlah 
pelita dan perlihatkanlah kepadanya bahwa kita sedang ma
kan (bersamanya). Yaitu di saat ia mengulurkan tangannya 
untuk makan, maka bangkitlah kamu untuk memadamkan 
pelita. • Akhirnya mereka duduk dan tamunya makan. Ketika 
keesokan harinya lelaki Anshar itu pergi menemui Rasulullah 
Saw., maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah merasa 
takjub kepada perbuatan kamu berdua terhadap tamu kamu 
tadi malam. • Maka Allah menurunkan ayat, "Dan mereka 
mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun 
mereka dalam kesusahan" (Al-Hasyr: 9) 

Dapat diartik.an bahwa anak.-anak. lelaki Anshar itu tidak memer
luk.an eekali makanan tersebut, karena kebiasaan anak. sekaiipun 
ia dalam keadaan kenyang tetap meminta makanan bila .melihat 

22) Aku mengalami kepayahan, maksudnya kepayahan yang diakibatkan oleh 
haus dan lapar. 

23) Hadis ini menggambarkan keadaan zuhud terhadap du~wi yang dialami 
oleh Nabi Saw. dan ahli baitnya, juga keaabaran dalam menahan lapar dan 
keadaan yang aempit. Hadis ini mengandung makna bahwa pembesar kaum 
dianjurkan memulai menyantuni tamu dan orang yang datang kepadanya; 
hal ini diambil dari hartanya sendiri seadanya bila memungkinkannya. Jika 
tidak mungkin, maka ia boleh meminta kepada temannya dengan cara Baling ' 
membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. 
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orang yang sedahg makan. Dapat pula diartikan bahwa suami is
tri tersebut lebih mementingkan tamunya daripada mereka sen
diri. 

Dlsunatkan mengucapkan selamat datang, memuJI Allah, 
menampakkan kegemblraan dan bersyukur karena keda
tangan tamu 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui jalur yang banyak dari Abu Hurairah r.a. dan 
Abu Syuraih .Al-lQiuza'i r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah ber-
sabda: ·- · 

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, 
hendaklah ia menghormati tamunya. · 



618 Khasiat zikir dan doa 

lu beliau ~"Wnya, "'Apakah gerangan yang membuat kamu 
berdua keluar dari rumahmu di saat seperti ini?• Mereka ber
dua menjawab, "'Karena lapar, wahai Rasulullah. • Rasul 
Saw. bersabda, "'Aku pun, demi Tuhan Yang jiwaku berada di 
ta~an kekuasaan-Nya, benar-benar keluar karena mengalami 
seperli apa yang kalian alami. Marilah kita berangkat. • Mere
ka berangkat bersamanya, lalu beliau mendatangi seorang le
laki dari kalangan Anshar. 24> Temyatq, lelaki yang dimaksud 
tidak ada di rumah. Ketika istrinya melihat Nabi Saw., ia 
berkata, "Selamat datang. • Rasul Saw. bersabda kepadanya, 
"Ke manakah si Fulan?" lstriny_a menjawab, "la pergi untuk 
mencari air minum buat kami. -25) Tiba-tiba lelaki Anshar itu 
datang dan memandang kepada Rasulullah Saw. serta kedua 
sahabatnya, lalu ia berkata, ~Segala puji bagi Allah, tidak 
ada seorang pun hari ini yang lebih menghormati tamu s~ain 
dari aku, • hingga akhir hadis. · 

Zlklr sesudah makan 
-

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Siti 
· Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 

/, ,,, ,,,, ' ,, ~ /, .. , ., ...... ,,~ ~~.,,, ... ~.,:- \' ·k:"'., 1., "I ~: " .,~,,,,.,,,j\ 
~l.ut \:,:; J..., lg _j ~..., -~ j.l) ..r-* . . ~ .... 
, .. .:r J , :-'t1' .,., J"' -,..-: 

-~~ 4!;!.,o1 
Leburkanlah makanan kalian dengan berzikir kepada Allah 
Swt. dan salat, dan janganlah kalian tidur setelah makan ka
rena akibatnya membuat hati kalian menjadi keras. 26> 

24) Dia adalah Abul Haitsam ibnut Taihan. 
25) Di dalam hadis ini ierkandung pengertia~ boleh mencari air tawar, hal terse

but tidak bertentangan dengan citra zuhud terhadap perkara duniawi. 
Di dalam hadis ini terkandUDg pula pengertian bahwa pelayanan se

orang lelaki kepada ahli baitnya dan menlJUl'l11ll kebutuhan mereka yang ia 
terjuni sendiri 9e?r& langsung karena sikap rendah diri tidak bertentangan 
dengan harga diri, bahkan hal ini merupakan kesempurnaan akhlak dan si
kap tawadhu' (rendah diri) yang baik. 

26) Hadis ini dhaif. lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan, menurut 
Al-Hafizh hadie ini tidak kuat, eekalipun maknanya kuat. 
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SALAM DAN.MEMINTA IZIN 

MenJawab orang yang bersln dan yang berkaltan dengan
nya 

Allah Swt. telah berfirman: 

Maka apabila kalian memasuki (suatu rumah dari) rumah-ru
mah (ini), hendaklah kalian memberi salam kepada penghuni
nya, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkati la
IP baik. (An-Nuur: 61) 

. l "!i ti"'-'" ... \~~-" ,,..,...,...,,"i' ,~1~; ~"!"~' ,-=\--... \, 11,~I " ~.)_J_j ,"~U A .~.)~A ,,,,,.,,,,--;:,,, ._,,,, ... ,,,,, ... ;: ~ 

Apabila kalian diberi penglwrmatan dengan suatu penghor
matan, maka balaslah penghormatan · itu dengan yang lebih 
baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan 
yang serupa). (An-Nisa: 86) 

~~ tt:~ ~ "'\"' · t; ~·5 ~.,. !<.: -,JJ-"j;:_\i"JJ G'li-1~ .,. rr .,. .J~ 11-~J::?..J~- ~ 
,-y I J__,.;J I 

Janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kali
an sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghu
ninya. 1> (An-Nuur: 27) 

1) Demikian etika yang diaJijurkan oleh ayariat, ditetapkan oleh Allah Swt. ataa 
hamba-hamba-Nya yang mukmin dalam masalah meminta izm 
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Dan apabila anak-anak kalian telah sampai umur balig, hen
dakla,,_ mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebe
lum m.ereka meminta izin. (An-Nuur: 59) 

4., ,,--:~ ~ r1 ~~ i ~, ;.\, ;. 7 ~ !:.:.7~~b\ ~ 
,,,, " .,,, ")~ '..,.7_,,1-,, "" I .-,,~- ' 

9 :t.::: ".'h"; ~, ,,,,, 6'\\ ;:--;: 
'\'O - "(i., I ..::,..~\,1!\ • r - LJ ii ,_,.J\4_; 

Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibra
him yang dimuliakan? Ketika mereka masuk ke tempatnya, 
lalu mengucapkan, "'Salaamun. • Ibrahim menjawab, "'Salaa
mun. • .(Adz-Dzaariyaat: 24-25) 

Asal salam ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. 
Rincian masalah dan cabang-cabangnya tidak terhitung jumlah
nya, kami hanya dapat meringkasnya dalam bab-bab yang· sing
kat berikut ini. 

Keutamaan salam dan perlntah untuk menylarkannya 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abdullah ibnu Amr ibnul Ash r.a.: 

12 ,, ~ \ .... ' ... ~ ,(., 
~ ~ ,r ,,~, ~ \ \ ;j' /_,,.a~~ ;;J,' ... , ,,., / J t::. ll" ,\\ 
• .., .. ,~ ... tS ~J..... .... LJ~..) • ':)"' 
;""'f' ............... '! ,,,, ,,,,. '1 ~ /4-::' ~ \1 ....... ,, ....... ,, ... \;i;t, ~ .,~.~ . 'I\~ c:,>.-, ~?' &--<F, ..,~ \~ .J ' f #' '.,. .,! 
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Allah memerintabkan agar mereka jangan memaauki rumah aelain ru
mah mereka aebelum meminta izin. J)engan kata lain. hendaldah me:reka 
meminta izin terlebih dahulu aebelum maauk, juga benalam ..udahnya. 
Hendaknya wan, mengucapbn u1un aebanyak tip kali; jib cliwnkan, 
boleh muuk; dan jib tidak, maka janpn maauk. 
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Seorang lelaki bertan;ya kepada Rasulullah Saw., "Amalan ls
lam apakah yang lebih baik?" Beliau menjawab, "Kamu mem
beri makan (orang yang miskin) dan memberi salam -kepada 
orang yang engkau kenal serta yang tidak engkau kenal. • 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw., yang bersab
da: 

~~ ~,,... :""! ~ "tJ~ ,,,,, "~.,..~, ~,,...--~,.lli1jC~-, 'J,3 w~ i__,.;o,.,...1.J-¥'~i u--::-_, :I' 
,, ,. ,, \ ;- ~ .. k <.--t ,, ,, ,: ,. c1\.d! .,.,, /,. p"' /;. ,, / ';\ ,,ti; 

•• I! .w ..>'U I .-. ~, l:Ll : 7 ,. A . le-, -..A .) : LJ l! 
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Allah Swt. telah. mendptakan. Adam dalam bentuknya, 2> ting
ginya enam puluh hasta. Ketika telah menciptakannya Allah 
berfirman, "Pergilah dan ucapkanlah salam kepada mereka, 
yaitzt. segolongan. malaikat yang sedang duduk, lalu dengar
kanlah apa yang akan mereka ucapkan aebagai balasan peng
hormatannya kepadamu, maka sesungguhnya hal itu merupa
kan salam perhormatanmu dan an.ak cr.u:umu. • Lalu Adam 
berkata, "Assalaamu 'alaikum. • Mereka mer,jawab, ·Assalaa
mu 'alaika warahmatullaahi.• Mereka menambahkan, "Wa
rahmatullaahi . .S) 

Kami merhvayatkan di da1am kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Al-Barra ibnu Azib r.a. yang menceritalat.n: 

2) Seaunggubnya Allah Swt. menciptakan Adam pada permulaannya dalam 
bentuknya yang audah ada aejak dari mula hingga akhir hayatnyL 

3) Di dalam luuUa iDi terkand~g dalil yang menuqjukkan keutamaan Adam 
a.a., menginpt Allah Swt. aen.diri1ah yang lanpung mendidibya. Salam me
Npakan eu.b yang ada ~jak dahulu kala, diayariatkan aejak Adam clic:ipta
bn. Di dalam lladia iDi tefkandug dalil yang menuqjukkan au114I; lieruaaha 
wri ilmu. Adam menipakaa m--11lli• pertama ,-.1Nii-uaaha imncari il
mu, menurul; makaa llama ini. 
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Rasulullah Saw. telah memerintahkan kami kepada tujuh 
perkara, yaitu menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, 
menjawab orang yang bersin, menolong orang lemah, mem
bantu orang yang teraniaya, menyebarkan salam, dan menu
naikan sumpah. 

Lafaz di atas berdasarkan kepada salah satu riwayat Imam Bu
khari. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per-
nah bersabda: ' 

J
J J ,,, ...... ,...,... ,, J,J ,,.,, /, 

{aJ"',...,,...,,,.,,J/,:: ,,;,.....,,J " .. ~"' \"J ,_ .. ~/4;,....,,l:\\IT.: .. .. .,:~ )a"-1.,,~.,,~~ ~\_,=..t_j.l ~_j ,~,-,~ • ~..\J ~ 
; ' , ,.,.,, ~ ......... J JJ ,,....,... ,... ,, ..... ,... 

- -~f~\~f:,;\ ~ ~~"~'31~~ 
Kalian tidak dapat masuk surga sebelum beriman, dan kalian 
masih belum beriman sebelum saling mencintai. 4> Maukah 

•> Wala tu-mlnu hGIIG tGhCIClbbuu, lbnu Allan meqatakan, menurut penulia 
demikianlah bunyinya dalam. aemua eumber dan riwayat, yaitu wala tu-mi
n.uu dengan membuang n.un. di akhimya; hal ini merupakan dialek yang au
dab terkenal. Penu"lie mengatakan, eebagian dari. mereka ada yang mengata
kan bahwa hal tenebut dianggap baik, mengingat penyeeuaian dengan fi'il 
yang di-nashab-kan eebelumnya, yait\l lafaz tahaabbuu. Tetapi Ath~Thayyibi 
menptakan, "Kami te1ah membaca di dalam aalinan Muslim, Al-Humaidi, 
kitab Jam.i'ul Uehul dan eebagian aalinan kitab Al-'MtuhablA, temyata kami 
menjumpainya memakai huruf n.un. yang ditetapkan dengan jelaa.• Akan te
tapi, penulia kitab Al-Nirqat menyanggah hal tenebat, bahwa aalinan kitab 
Al-MtuhablA yang dibacakan kepada para guru beNr -peril lbnul .Jazari, 
Sayyid Aahilud Din, dan .Jamaluddin (...-ang .JiluadcJita), jup ealinan lain
~- yang baredar Nkarang mencatat denp,a ·nwnJm-s .,,_ Dernildan 
pu1a mataa Muslim yang telah di-taa-AlA daa Wall ilihu-k- bpada -
;-Iah suru, antara lain Sayyid N\ll'lld-Din. Al-iji. -
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aku tunjukkan kalian kepada sesuatu hal apabila kalian me
ngerjakannya niscaya kalian akan saling mencintai? Sebar
kanlah salam di antara sesama kalian. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Ad-Darimi, ki
tab Imam Turmudzi, dan lbnu Majah serta kitab-kitab lain de
ngan sanad yang baik melalui Abdullah ibnu Salaam r.a. yang 
menceritakan: 

,,,. ' ;, ' , ) 1:,,~ ..... ..,.:-,, ..... -'t"-:!,,,.~41 .......... &,t,~.a~,\J ")/ ..- " ,,...-
UJ \,l tLJAA.l 1d "'-"" ,-W ~_) L •1'•11• ~ -" .. ~ 'J,,, ~ ,,,,,, 

_,,~ ...-:;~ ·tt:;~i~j l ,:;'t:;\11/.~i:f; ,fjzj\~7.9\ 
,,,. • 11-~ ,....._, ii 2ii_#..Jf /~ _, tli1 F; . · f .. _,,U'"' 

Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Hai ma
nusia, sebarkanlah salam, berilah makan, dan hubungkanlah 
silaturahmi serta salatlah ketika manusia sedang dalam ke
adaan tidur niscaya kalian masuk surga dengan selamat. • 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa predikat hadis ini sahih. 5> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Majah dan lbnu 
Sinni melalui Abu Umamah r.a. yang menceritakan: 

/ ,,, ,, " . ..... ,, ,;; ,,,.., / ,,, ..... 
"'~ I ,,. :. ~ • " \ ~ '.";' ~ ~ \ 1--: ~ U ..... \ . ~ ~ D ,......,.J,,.. '(rt9" .. ;.. J" 

Nabi kita Saw. telah memerlntahkan agar kita menyebarkan 
salam. 6> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Muwaththa' Imam Malik me
lalui lshaq ibnu Al?dullah ibJiu Abu Thalhah; Thufail ibnu Ubay 
ibnu Ka'b telah mericeritakan kepadanya bahwa ia pernah datang 
kepada Abdullah ibnu Umar r.a., lalu berangkat bersamanya ke 
pasar. Thufail melanjutkan kisahny~ "Ketika kami sampai di pa-

6) Al-Hafi.zh mengatakanbfiliwa 'f\Ndikat"hadis iiii haaan. 
6) Sanad had.is berpredil(at~ 



624 Khnsiat zikir dan doa 

sar, tidak sekali-kali Abdullah ibnu Umar r.a. melewati pedagang 
kecil dan pedagang besar, tidak pula orang miskin, dan lainnya, 
melainkan ia mengucapkan salam kepadanya." 

Thufail melanjutkan, "Di suatu hari aku datang lagi kepada 
lbnu Umar r.a., lalu ia mengajakku ke pasar. Maka aku berkata 
kepadanya, "Apakah yang akan engkau lakukan di pasar, sedang
kan engkau tidak menunggu barang dagangan, tidak mencari ha
rang dagangan, tidak menawarnya, tidak pula duduk-duduk di 
tempat duduk pasar?" Aku katakan kepadanya, "Marilah kita du
duk di sini untuk berbincang-bincang." lbnu Umar menjawab, 
"Hai Abu Bathn 7> -Thufail orangnya mempunyai perut besar-, 
sesungguhnya kita berangkat hanyalah untuk salam, kita membe
rikan salam penghormatan kepada setiap orang yang kita jum
pai . ..s) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abu Thalhah yang menceritakan bahwa 
Ammar r.a. pemah mengatakan: 

~\ ~,:_,, J. ,;,•-"', "'(;'"':--~"', ,...,...,.., ,,,,.,< ~,J ,,.,,,.,,,,., ,,,,, ~ .(af 
'~ ~\oJ . • ,,~ i (.) .,! ! ~-ili ~ iY ~ /\J 

,, r-"', 1'" t1""' -'··,~~~I,,' /"'1 ..... ~' <a,::' I ;, .",,,,,,,, •.J ., • l .".~ ~W _JI Cl , l..:a,\.)f'~ (J ..\J_J ,, ,,,, ,_,,.,,, ,,,,, J ....,,,;.., • 

Ada tiga perkara, barang siapa dapat mengerjakan semuanya, 
berarti telah terhimpun iman dalam dirinya, · yaitu: Berlaku 
adil terhadap dirimu sendiri, memberi salam kepada semua 
orang, dan berinfak di saat kesempitan. 

Kami meriwayatkan atsar ini kepada selain Imam Bukhari secara 
marfu' sampai kepada Rasulullah Saw.9> 

Di dalam tiga kalimat di atas terhimpun k.ebaikan akhirat 
dan dunia. Sesungguhnya berlaku adil terhadap diri sendiri me-

7) 

8) 
9) 

Di dalam hal iDi terkandung makna bahwa menyebut eebagian a:oggota tu
buh ~ tidak. haram dan tidak dilara:og aelagi tujuannya tidak meng
hina dan tidak · meajelek-jelekkan. orang yang beraangkutan pun tidak ma
rah. 
Al-Hafizh mengatakan, hadia-ini mauquflagi aahil&. 
IJanya sanad had.is marfu' iDi berpredikat d{aaif. 
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nuntut orang yang bersangkutan menunaikan semua hak-Nya 
dan semua yang telah diperintahkan-Nya, menjauhi semua yang 
dilarang-Nya, juga akan mengakibatkan ia menunaikan hak-hak 
semua orang dan tidak meminta apa yang bukan haknya. Penger
tian adil t.erhadap diri sendiri ini juga memberikan pengertian ti
dak menjerumuskan diri ke dalarn perbuatan buruk. secara prin
sip. 

Memberi sa1am kepada semua orang, makna yang dikandung 
di dalamnya ialah 'hendaknya ia tidak berbuat takabur t.erhadap 
seorang pun, tidak ada ketegangan antara dia dan seseorang yang 
menyebabkan ia tidak mau memberi salam kepadanya'. 

Adapun berinfak dalarn keadaan sulit, hal ini menunjukkan 
k.esempurnaan kepercayaan kepada Allah Swt., tawakal kepada
Nya dan belas k.asihan kepada kaum muslim, serta hal-hal lain
nya. 

Cara bersalam 

Yang paling utama dalam bersalam ialah mengucapkan: 

J,!.~_..,,,.. ~ ,!--.,, .... /~:-... )<. -'.t"'1 
• "'-1 3/.__,~ 4'.r'_J-'~r~ 

Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah-Nya terlim
pah kepada kalian. 

Y akni dengan memakai dham_ir jamak, sekalipun orang yang di
beri salam hanya seorang. Sedangkan orang yang menjawab sa
lam hendaknya mengucapkan seperti berikut: 

.,,,~ ,,,,..,.. ~ ,!,...,,..-,.. J<a ,-;~ I /~r,..,,,.. 
. ~'==J.--'j.ll u-_)., r~ ~_J 

Dan semoga keselamatan, rahmat Allah serta berkah-Nya ter
limpah pula kepada kalian. 

Yakni memakai wawu 'athafpada lafaz 'alaikum. 
Di antara orang yang me-nash-kan hal yang paling afdal bagi 

orang yang memulai salam -hendaknya ia mengucapkan, "Assa
laamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh- ialah Abul Ha
san Al-Mawardi di dalam kitabnya berjudul Al-Hawi dalam Kita-
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bus Sair, juga Imam Abu Sa'd Al-Mutawalli dari kalangan teman 
kami di dalam Kitabu Shalatil Jumu'ah, demikian pula selain ke
duanya. 

Hal yang dijadikan dalil dalam hal ini ialah apa yang telah 
kami riwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Darimi dan Imam 
Abu Daud serta Imam Turmudzi melalui Imran ibnul Hushain 
r.a. yang menceritakan: 

Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu ia mengucap
kan, "Assalaamu 'alaikum." Maka Nabi Saw. menjawab sa
lamnya, lalu lelaki itu duduk. Maka Nabi Saw. bersabda, "Se
puluh (pahala)." Kemudian datang lelaki lain, lalu ia meng
ucapkan, "Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi," kemudian 
Nabi Saw. menjawab salamnya; lalu laki-laki itu duduk, ma
ka beliau bersabda, "Dua puluh (pahala)." Kemudian datang 
lagi lelaki lainnya, lalu ia mengucapkan, "Assalaamu 'alai
kum warahmatullaahi wabarakaatuh," lalu Nabi Saw. menja
wab salamnya, kemudian lelaki itu duduk, maka beliau ber
sabda, 'Tiga puluh (pahala)." 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 
Di dalam riwayat Imam Abu Daud yang melalui Mu'adz ibnu 

Anas r.a. terdapat tambahan sebagai berikut: 

{!/. :';_..)-'\ ~ N/ ~ ,~_..-,,;,-J~(_..J~ -:-~, 1~),;') ,1\ ~ 
,~~_J ~\==_j~"" -..Z:,.J~f..Jl..w : 0 J'" r: 

. t);t;:otit~~ :Jlij ,.6~_j\: J\~ j 
Kemudian datang pula lelaki lain (yang keempat), lalu ia 
mengucapkan, "Se,rwga keselamatan, rahmat. AJ.lah, berkah 
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dan ampunan-Nya terlimpah kepada kalian. • Selanjutnya be
liau Saw. bersabda, "Em.pat puluh · (pahala). • Dan beliau ber
sabda pula, "Demikianlah tingkatan keutamaannya. •10> 

Kami meriwayat.kan di dalam kitab Ibnu Binni dengan sanad 
yang dhaif melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

,,...,,,,.. / ,: ,;,, \ I" /:I 

'-...,~\~( :;- ~"J ~ :.:----~~ ,'\,: ... ~i\t, ~J,,.- ;'l~--- -=-~ 
.... ::.- • ~ c.,-..J .. r _,.J _,,,, •• . ~ '!?:"" ,. ~ ~ cJ 

~~,;,~ ~•,!.fj"~--~ ,~1J"Jl"'(~Ji~J,: ~"~;< ~ . Y¥ ,, ~_).. .. f ~ L,¥. 
,....,_,..,... ,.,. ,."J'r~ ..,...,,. ~ \ !.,,,,,,....,... J<a -:;;>,I.,;,,:;~--- ~-:-::",,.. & 
J {:;~--' ...:l\5=.J--'_;l) ~_)--' r...>'l....::uJ ~_, : y-'J,, .• 

/~~~~)\::: '11 "~~ "."~ ~,J ,,_,,.\J' ~\"-:.a,~,--~~ tr ; ~, .............. ,,, ~_) ~ ~ ~~ 
, ....... ~,,,,,,,,,. ~'.5 ...... -'-:'""{;'-- :J\i ~ ~~ ~~~ 
~ J"fa:~L~--' ,, . ~ ~ ~ ,. CJ, 11-

-;,,, ~ ,,,,,, / 

~ ~ --::-- .. --: ,, \i . .o:J~~r-. ,.. ... ,, 
Ada seorang lelaki yang sedang menggembalakan temak te
mannya bersua dengan Nabi · Saw., lalu ia mengucapkan, "As
salaamu'alaika, wahai Rasulullah. • Maka Nabi Saw. meng
ucapkan kepadanya, "Wa'alaikas-salaam warahmatullaahi 
wabarakaatuh wa maghfiratuh wa ridhwaanuhu (Dan semo
ga pula keselamatan, rahmat Allah, berkah-Nya, ampunan
Nya, dan ridanya-Nya terlimpah kepadamu)." Lalu ada yang 
bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah memberi salam ke
pada orang ini dengan salam yang belum pernah engkau la
kukan kepada seorang pun di antara sahabatmu?" Nabi Saw. 
menjawab, "Apakah yang mencegahku dari hal tersebut, se
dangkan dia pergi dengan membawa pahala lebih dari se
puluh orang lelaki?" 

Teman kami mengatakan bahwa orang yang memulai dengan 
ucapan assalaamu 'alaikum telah memperoleh pahala salam; jika 

10) lbnu Allan di dalam Syarhid Adziar-nya mengatakan bahwa menurut Al-Ha
.f'lzh hadia ini gharib, diketengahkan oleh Imam Abu Daud; ia tidak menguta
rakan lafaz hadia melainlran hanya apa yang disebutkan oleh ayekh, bahkan 
ia mengalihkannya bpada lafaz hadia lmran. 
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ia mengucapkan assalaamu •alaika · atau salaamun 'alaika, ia 
memperoleh pahala salam pula. Jawabannya minimal adalah 
ucapan wa 'alaikas-salaam atau wa'alaikumus-salaam. Jika ia 
membuang wawu, lalu mengucapkan menjadi 'alaikumus-salaam, 
hal itu sudah cukup sebagai jawaban. Demildan menurut penda
pat yang sahib lagi terkenal dan di-nash-kan oleh Imam kami 
Syafli di dalam kitab Al-Umm, dikatakan pula oleh kebanyakan 
teman kami. 

Abu Sa'd Al-Mutawalli dari kalangan teman kami di dalam 
kitab Tatimmah menegaskan bahwa hal tersebut -yakni membu
ang wawu- tidak mencukupi sebagai jawaban. Tetapi pendapat. 
ini lemah atau keliru, sebab bertentangan dengan Al-Qur'an, sun
nah, dan nash Imam kami Syafii. 

Dalil yang berasal dari Al-Qur'an ialah firman Allah Swt.: 

~J_~ "Al: ~\:::,tJ,,:; '" \ ,~ . r- __:._i\.9 • . !jl-ll!' 

Mereka mengucapkan "Selamat." Ibrahim menjawab, "Sela
mat. • (Huud: 69) 

Hal ini -sekalipun ditetapkan dalam syariat umat terdahulu
disetujui dan ditetapkan pula syariat kita, sebagaimana tertera 
dalam hadiaAbu Hurairah r.a. yang terdahulu mengenai jawaban 
malaikat kepada Adam as. Nabi Saw. telah menceritakan kepada 
kita bahwa Allah Swt. telah berfirman kepada Adam a.s.: 

Salam tersebut merupakan salam penghormatan kamu dan 
anak cucumu. 

Sedangkan umat ini termasuk ke dalam golongan anak cucu Nabi 
Adam a.s. 

Teman-teman kami sepakat, seandainya dalam jawabannya 
seseorang mengucapkan, "'alaikum" (semoga pula atas diri kali
an), hal ini bu~merupakan jawaban salam. 

Seandainya seseorang mengatakan~ "wa 'q.laikum" (dan semo
ga pula atas diri kalian), apakah hal ini dapat dianggap sebagai 
jawaban? Ada dua j>endapat di kalangan teman kami. Seandainya 
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orang yang memulai mengucapkan, "salaamun 'alaikum." atau 
"assalaamu 'alaikum." maka orang yang menjawabnya boleh me
milih salah satu di antara dua jawaban ini. Ia boleh mengucap
kan, "salaamun 'alaikum," atau "'assalaamu 'alaikum." Allah Swt. 
telah berfmnan: 

Mereka mengucapkan "selamat. • Ibrahim menjawab, "Sela
mat. • (Huud: 69) 

Imam Abul Hasan Al-Wahidi dari kalangan teman kami telah me"' 
ngatakan, "Anda · boleh. memilih me-nakirah-kan lafaz assalaam 
atau men-ta'rif-kannya." Menurut hemat kami memakai alif tam 
lebih utama. 

Sunat mengulang-ulang perkataan dan salam 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Anas 
r.a., dari Nabi Saw.: · 

.... 
--:: .... \ \-:"1 .... J~ ............... ~,l f .... if (a~ r"'."'...-, ~, U(, ~~1r1 ;.,~l:- ;f J .:1-J:.,.\;..c.~ ~IJ .JU I.A.>~ ~ ,... • , .. ._ _......, 

.~.%~~~~~r_;j~ 
Nabi Saw. apabila mengucapkan suatu kata, beliau meng
ulanginya seban:yak tiga kali hingga dapat dipahami. Dan 
apabila mendatangi suatu kaum. maka beliau mengucapkan 
salam penghormatan kepada mereka, :yang hal itu beliau 
lakukan seban:yak tiga kali. 

Hadis ini menurut hemat kami diinterpretasikan bila jamaah 
yang diberi salam itu banyak jumlahnya. Penjelasan mengenai 
masalah ini akan dibahas kemudian, demikian pula pendapat Al
Mawardi, penulis kitab AJ.-Hawi, ins:ya AJ.lah. 

Menyarlngkan ucapan salam 

Salam yang paling sedikit dapat menjadikan seorang muslim be
nar-benar Jnellunaikao sunat salam ialah, hendaknya ia menge-
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raskan suaranya dalam mengucapkan salam hingga orang yang 
disalaminya dapat mendengar. Jika orang yang disalami tidak da
pat inendengar ucapan salamnya, berarti ia tidak menunaikan sa
lam, dan salamnya itu · tidak wajib dijawab. Batas minimal untuk 
menggugurkan kewajiban menjawab salam ialah dengan menge
raskan jawa~nya hingga dapat didengar oleh orang yang me
nyalami. Jika ia tidak dapat memperdengarkan jawaban kepada 
si pemberi salam, berarti ia tidak menunaikan fardu menjawab 
salam. Demikian keterangan Al-Mutawalli dan lain-lainnya. 

Hal yang disunatkan menurut kami ialah, hendaknya seorang 
yang bersalam mengeraskan suara salam kepada seseorang yang 
disalami atau sekumpulan orang yang disalami, hingga mereka 
benar-benar mendengarnya. Apabila ia merasa ragu tentang pen
dengaran mereka, hendaklah ia menambah keras suara salamnya 
menurut yang diperlukan. Jika seseorang mengucapkan salam ke
pada orang-orang yang berjaga, sedangkan di kalangan mereka 
terdapat pula orang-orang yang sedang tidur, maka menurut tun
tunan sunnah hendaknya ia merendahkan suaranya, tetapi dapat 
didengar oleh orang-orang yang berjaga dan tidak membangunkan 

, orang-orang yang sedang tidur. 
I 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
hadis Al-Miqdad r.a. yang cukup panjang. Di dalamnya disebut
.kan: 

Kami biasa menyisihlum bagtan laban (yoghurt) yang khusus 
bagi Nabi Saw. Biasanya beliau Saw. datang di malam hari, 
lalu mengucapkan salam dengan ucapcm aalam yang tidak 
membangunkan orang yang tidur,, tetapl dapat didengar oleh 
orang yang berjaga. Pada suatu malam aku tidak dapat tidur, 
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sedangkan kedua 'temanku tidur nyenyak, maka datanglah 
Nabi Saw., lalu beJiau mengucapkan salam sebagaimana bi
asanya (dengan suara yang tidak keras). 

- MenJawab salam hendaklah secara spontan 

Imam Abu Muhammad Al-Qadhi Husain dan Imam Abul Hasan 
Al-Wahidi dari kalangan teman kami mengatakan,jawaban salam 
hendaknya dilakukan dengan seketika. Jika seseorang menjawab 
salam setelah ditangguhkan sesaat, hal itu tidak dianggap seba
gai jawaban, dan pelakunya berdosa karena tidak segera menja
wabnya. 

Makruh bersalam dengan lsyarat 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Imam Turmudzi melalui Amr 
ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Saw. yang 
telah bersabda: · 

" ,J /. .,, ,., ,,,,.,, .,, i ,,, 

~.\~ / \ ~~\\J 1"' .) ~-:'\\.J \ 'I -; :.-::':i I u~ ;J :.:3 .='J \1,. ~ (J\!h'9J • ~ .... ~ ,. ~ .,, ... ;, • 4.T .,, ... 

-'i"'l----:t,""~i/{,;.~ti ~.,, ~-gG~"'G~i.) ~:ti jL~5 
J '} i,.J ' .. :,-IJ l~:., . ;:,. '_) . ,., ;.!rf.:' ...... ,. 

.~L, .... ,. 
Bukan termasuk kami orang yang menyerupai selain kami, ja
ngan"lah kalian menyerupai orang-orang Yahudi, jangan pula 
orang-orang Nasrani. Karena sesungguhny_a cara salam 
orang-orang Y ahudi itu ialah isyarat dengan memakai jari ta
ngan, dan cara salam orang-orqng Nasrani itu ialah isyarat 
dengan telapak tangan. 

Imam Turmudzi mengatakan, sanad hadis ini berpredikat 
dhaif.11> 

11) Tetapi hadia ini mempunyai ayawaAid wn•\na yang memparkuatn.ya. Tar
:mank hal yang ditetapbn di da1am syariat Ialam ialali bum mulim. laki
laki clan wuita tidak boleh menywu.pabn diri maraka ·danpn ~ 
bftr, baik dalaln cara jbadah m.ereka atau berhui naya atau pakaian m&l"e

b. yang \hll8UL Dalil .menpnai hal ini · banyak Nbli ~ clawa Al-
Qur'- clan 8Ul1IUlh. ----
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Adapun hadis yang Jtami riwayatkan di dalam kitab Imam 
Tumiudzi melalui Asma binti Yazid, yaitu: 

9 ,, ~ ,,, ,~ ,; ' J .-; l":'.:,'"' ~.,,..' ,,,,,.,\,~ 1"'~'."'.":"" ~(U\1---:_U)\ .,_,,,, ()I 
.._.._..,"j.,_._..,.(:,_j I ~~ i,f/ f-'_J,, ,• ~,- ~) . ;,,, ,,.. ,, ,,,.. "' .o. 

. ~ I .;::i:\\., ,,, -:' t I:. :,, ,,,.,- \.::::JI ,: 
. ~ . "~ ~ y"' l ;)~' ., ol ,,, .. ,,, ,.,,,, ,.. 

Pad.a suatu hari Rasulullah Saw. lewat di masjid, sedangkan 
segolongan kaum wanita ketika itu duduk-duduk, maka Nabi 
Saw. bersalam dengan mengisyaratkan tangannya. 

Hadis ini disebutkan oleh Imam Turmudzi sebagai hadis hasan. 
Maka hadis ini mengandung interpretasi bahwa dalam salamnya 
itu Nabi Saw. menggabungkan antara lisan dan isyarat. Hal yang 
memperkuat pengertian ini ialah bahwa Abu Daud telah meriwa,. 
yatkan pula·hadis ini yang di dalam riwayatnya disebutkan, "Ma
ka beliau Saw. ·mengucapkan salam penghormatan kepada kami." 

Hukum salam 

Memulai salam merupakan tuntunan Nabi.Saw. yang disunatkan, 
tetapi tidak wajib. Hukum sunatnya adalah sunat kifayah. De
ngan kata lain, jika oran1H1ang bersalam terdiri atas jamaah, cu
kup hanya dilakukan oleh salah seorang dari mereka; tetapi jika 
mereka semua bersalam~ hal ini lebih afdal. Imam Qadhi Husain 
dari kalangan para imam teman kami dalam komentarnya di da
lam Kitabus Sair mengatakan, "Tiadalah bagi kami hukum sunat 
kifayah selain dari masalah ini.,. 

Batasan yang dikemukakan AI-Qadhi Husain tidak dapat di
terima karena teman-teman kami mengatakan, "Menjawab orang 
yang bersin hukumnya sunat kifayah-," seperti yang akan dijelas
.kan nanti, insya Allah. 

Segolongan teman kami -bahkan semuanya- mengatakan, 
"Menyembelih hewan kurban merupakan $\ln&t kifayah bagi hak 
setiap ahli ~t (setiap rumah tangga). Apabila salah seorang dari 
mereka melakukan 'kurban, maka syiar dan sunat berkurban te
lah mreaUsasikau bagi aeluruh ahli bait.• 

Mengenai menjawab salam, apabila orang yang disalarni ha- ... 
nya satu oran,. ia berkewajiban menjawabnya; apabila mereka ~ 
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terdiri atas jamaah, menjawab salam adalah fardu kifayah atas 
mereka. Dengan kata lain, apabila salah seorang dari mereka su
dah menjawabnya, maka gugurlah dosa yang lainnya. Jika mere
ka semua tidak mau menjawab, maka semuanya berdosa; tetapi 
jika mereka semua menjawab, hal ini merupakan kesempurnaan 
dan keutamaan yang paling prima. Demikian menurut pendapat 
teman kami, pendapat ini kuat dan baik. Para teman kami sepa
kat, seandainya selain mereka yang menjawabnya, kewajiban 
menjawab salam tidaklah gugur dari mereka, bahkan menjawab 
salam masih tetap wajib. Jika mereka hanya mengandalkan ja
waban salam tersebut kepada orang lain, maka mereka semuanya 
berdosa. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Ali k.w., dari Nabi Saw. yang bersabda: 

,, ~ , 
~ ,,., ,,_J_,,, ,,~ J/.-r\~"'rJ """\\",,,.\-:'\ ./i-"/11 ,,. , -~ 
~ tf'·~-4"~ l~...\-. i> ,_,~ J.,.~\r. ~9,-"J-" .,, • ,, ~: ,- ,. ... u·- J, "' ,,, ,,,,, ,,,""1,;.,,.,.,,,,\ 

. ~~ :J_f..i.) 

Dapat mencukupi sebagai ganti dari jamaah apabila lewat se
seorang dari mereka mengucapkan salam, dan dapat mencu
kupi sebagai ganti dari orang-oran~ yang duduk bila sese
orang dari mereka menjawab salam. · 2> 

Kanii meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwaththa' melalui Zaid 
ibnu Aslam, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

,, ,, 12 ,,, 

,,,7 .... t.-- ~,,.. "~\1:- 7 \,,,~~,-:-1 . ~~'r~ ~ ~~ r- .,.,. 
Apabila seseorang dari kaum mengucapkan salam, maka hal 
itu cukup sebagai ganti dari mereka. 

Menurut pendapat kami, hadis ini mursal sahih sanadnya.13
) 

12) Hadis ini berpredik.at hasan.. 
13) Hadis ini menjadi ,ryr,.Aid. bagi hadis sebelumnya. 
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Adab memanggll orang darl ballk tembok atau tlral 

Imam Abu Sa'd Al-Mutawalli dan lainnya mengatakan, "Apabila 
seseorang memanggil orang lain dari belakang tembok atau dari 
belakang tirai, hendaklah ia mengucapkan, "Semoga keselamatan 
atas engkau, hai si Fulan." Atau ia menulis sepucuk surat yang di 
dalamnya disebutkan, "Semoga keselamatan atas engkau, hai Fu
lan." Atau "Semoga keselamatan a~ Fulan." Atau ia mengirim
kan seorang utusan dan mengucapkan, "Sampaikanlah salamku 
kepada si Fulan." Lalu orang yang ditujunya (menerima-surat itu) 
atau utusannya, maka si penerima diwajibkan menjawab salam
nya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Al-Wahidi dan lain-lain
nya, yakni orang yang menerima surat diwajibkan menjawab sa
lam. bila surat telah sampai kepadanya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

J"~t,~' h-!,li ! L:j~ l;~,~-~);~J--a; '.1~~ r/\...:..1,J~-- ~ 1 ,,, •• ~ ~,,, ,,,.. 
JJ r ~ ,,, ... ,.. ~ ,_,._,,,,,.,, 

• ~ l::::, _j.J :J.I U-__J_J 

"Ini adalah Jibril membacakan salamnya buat kamu. •14> Siti 
Aisyah r.a. melanjutkan kisahnya, "La.Ju aku berkata, 'Dan se-

14) Al-Qurthubi di dalam kitab Al-Mufhim mengatakan bahwa dikatakan, "Aku 
menyampaikan salam kepadanya." "Dia menitipkan salam .buatmu," mema
kai fi'il ruba'i, yaitu dengan huruf mud~'ah yang di-dhammah-kan. Apa· 
bila engkau katakan, -Membacakan salam kepadamu" berarti berasal dari 
fi'il tsulatsi dengan huruf mudhara'ah yang di-fat-hah-kan. Hal ini merupa· 
kan keutamaan Siti Aisyah r.a. Hanya, hadis yang menerangkan salam Allah 
Swt. kepada Siti Khadijah jauh lebih tinggi dan lebih berharga, karena salam 
tersebut dari Allah, sedangkan yang ini dari malaikat. 

Penulis di dalam kitab Syarah Mualim mengatakan bahwa di dalam ha
dis ini terkandung keutamaan yang jelas bagi Siti Aisyah r.a; Di dalamnya 
terkandung makna sunat mengirimkan salam, dan orang yang menyampai
kannya wajib menyampaikan salam tersebut. Seorang yang asing boleh me
ngirimkan salam kepada wanita lain yang saleh jika tidak dikhawatirkan 
akan menimbulkan kerusakan, dan orang yang menerima salam menjawab 
pula kepada orang yang' menyampaikannya. Teman-teman kami mengata
kan, •Jawaban ini wajib dengan seketika." Demikian pula seandainya iieiie
orang menerima salam melalui surat dari orang yang jauh, maka ia wajib 
menjawab 1alam teraebut dengan lafaz ketika itu juga di kala ia membaca
JU'L 
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moga pula keselamatan, rahmat Allah dan berkah-Nya terlim
pah atasnya'." 

Demikian disebut di dalam sebagian riwayat shahihain, yaitu de
ngan lafaz wabarakaatuh. Sedangkan dalam sebagian riwayat 
iahinya tidak disebutk.an, tetapi tambahan orang kepercayaan da
pat diterima. Di dalam kitab Imam Turmudzi disebut pula lafaz 
wabarakaatuh, dan ia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. 

Disunatk.an hendaknya seseorang mengirim salam kepada 
orang yang tidak ia jumpai. 

Apabila seseorang menyuruh orang lain menyampaikan sa
lam kepada seseorang, lalu pesuruh mengucapkan, "Si Fulan me
nitipkan salamnya buatmu," maka seperti yang telah kami te
rangkan sebelumnya, si penerima salam diwajibkan menjawabnya 
seketika. Disunatkan'pula menjawab kepada orang yang menyam
paikannya dengan ucapan, "Dan semoga keselamatan atas kamu 
dan dia." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Ghalib Al-Qaththan, dari seorang lelaki yang menceritakan bah
wa ayahnya telah menceritakan sebuah hadis dari kakeknya yang 
menceritakan: 

J ,, ,,,,,,,, .., ,,, - :: / ' ~ ' ,,, /,,,, 
A.!; .. \; 6-:!,\.: .\~ ~::"~~I 1 "'.:: ill \J "-' "z_JI ~\ _;:; .r, ~ ,,,,. ,,, o r~-'...... (S"r"',, J_y,,J_) ,, > ,,. • 

: _;:--0~ ,f)\.81~JJ~]~1: .<4 ,ilil'·<f~ -f~I 
"' J<t-::~, ,;\"\ 1;::_,,, ~ 

• . l'..)'\.w,j,) ~ (F""j .. ~ I .. ,,, 

Ayahku menyuruhku menghadap Rasul~lah Saw. seraya ber
pesan, "Datanglah kepadanya dan · sampaikan salamku kepa
danya," Lalu aku datang kepadanya dan mengatakan, 
"Sesungguhnya ayahku menitipkan salamnya buatmu." Maka 
beliau Saw. menjf>W_ab, "Dan semoga pula keselamatan atas 

. dirimu dan diri ayahm,zf_,:". _ 

Sekalipun hadis ini m~pakan-riwayat dari orang yang tidak di
kenal, tetapi telah kami jelaskan di muka bahwa hadis-hadis me
ngenai keutamaan beramal dapat dipakai menurut semua ahlul 
'ilmj. 
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Cara bersalam kepada orang yang tull 

Al-Mutawalli mengatakan, "Apabila seseorang mengucapkan sa:. 
lam kepada orang yang tuli, dianjurkan baginya memberi isyarat 
dengan tangan agar dimengerti oleh si tuli, maka ia berhak men-

. dapat jawabaimya. Tetapi seandainya ia tidak menggabungkan 
antara ucapan salam dengan isyarat, maka ia tidak berhak untuk 
mendapat jawaban. 

Demikian pula seandainya seseorang mendapat salam -tlari 
orang tuli, hendaklah ia 1nengucapkan jawabannya dengan lisan, 
lalu dibarengi dengan isyarat agar dapat dipahami oleh si tuli, 
dan gugurlah kefarduan menjawab salam darinya. 

Seandainya seseorang mengucapkan salam kepada orang bi
su, lalu si bisu mengisyaratkan dengan tangannya, maka gugur
lah kewajiban menjawab salam bagi si bisu, karena isyaratnya itu 
menggantikan ungkapan dengan lisan. Demikian pula seandainya 
seseorang menerima salam dari orang yang bisu dengan memakai 
isyarat, maka si bisu berhak mendapat jawaban seperti keterang
an yang telah kami sebut sebelumnya. • 

Bersalam kepada anak kecll, dan menerlma salam darlnya 

Selanjutnya Al-Mutawalli mengatakan, "Seandainya seseorang 
mengucapkan salam kepada anak kecil, maka anak kecil tidak 
wajib membalas salamnya, karena anak kecil bukan orang yang 
terkena fardu (kewajiban)." Demikian pendapat yang benar. Teta
pi berdasar etika, anak kecil dianjurkan menjawab salam terse
but. 

Al-Qa4hi Husain dan temannya -Al-Mutawalli- mengata
kan, "Seandainya anak kecil mengucapkan salam kepada orang 
yang telah balig, apakah orang yang balig wajib membalas salam
nya? Dalam menanggapi inasalah ini ada dua pendapat, kedua
duanya mensyaratkan kesahihan Islamnya. Jika kita mengatakan 
bahwa Islam anak kecil itu sudah sah, maka ucapan salamnya itu 
sama dengan orang yang balig, yakni wajib dijawab. Jika kita me
ngatakan Islamnya tidak sah, maka ti.dak wajib menjawab salam
nya, melainkan ha11ya sunat." 

Menurut kami, pendapat yang sahih di antara dua pendapat 
tadi ialah yang mengatakan wajib menjawab salamnya, karena 
berlandas kepada firman-Nya: 
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Apabila kalian diberi penghormatan dengan sesuatu penghor
matan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih 
baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (denga'n 
yang serupa). (An-Nisa: 86) 

Pendapat keduanya yang menyatakan bahwa hal tersebut berlan
das kepada keistimewaan si anak kecil, Asy-Syasyi mengatakan 
bahwa landasan tersebut tidak benar. 

Seandainya orang yang telah balig mengucapkan salam kepa
da suatu jamaah yang di dalamnya terdapat anak kecil, lalu anak 
kecil itu yang menjawab salam, sedangkan yang lainnya tidak 
menjawab, apakah gugur kewajiban menjawab mereka? Sehu
bungan dengan masalah ini ada dua pendapat, yang paling sahih 
ialah apa yang telah dikatakan oleh Al-Qadhi Husain dan teman
nya -Mutawalli-,.yakni tidak gugur, mengingat anak kecil ma
sih belum terkena taklif, sedangkan menjawab salam hukumnya 
fardu; maka kewajiban menjawab salam tidak gugur, sebagaima
na kefarduan dalam salat jenazah tidak gugur karenanya. Penda
pat kedua adalah pendapat Abu Bakar1 Asy-Syasyi, penulis kitab 
Al-Mustazh-hiri, dari kalangan teman iami; ia mengatakan bah
wa kewajiban menjawab salam gugur karenanya, sebagalmana 
sah azannya bagi kaum laki-laki, dan.gugur anjuran berazan dari 
mereka. 

Mengenai salat jenazah, teman-teman kami berselisih penda
pat mengenai gugurnya kewajiban karena telah disalatkan oleh 
anak kecil. Pendapat mereka tersimpul menjadi dua pendapat, te
tapi yang sahih di kalangan teman-teman mengatakan bahwa hal 
tersebut dapat meng~gurkan kewajiban. Imam Syafii me-nash
kan hal yang sama. 

Sunat mengulang salam 

Apabila seseorang menerima salam dari orang. lain, tidak lama 
kemudian ia bersua kembali dengannya, maka ia disunatkan 
meni'lcapkan- salam la~ kepadanya 1,1ntuk yang kedua atau tiga 
kali, bahkan lebih. Demikian hal yang telah disepakati oleh 
teman-teman kami. 
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Hal ini ditunjukkan oleh sebuah dalil yang kami riwayatkan 
di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim melalui Abu 
Hurairah r.a. dalam hadis orang yang tidak benar salatnya15>: 

Bahwa lelaki itu datang, kemudian salat. Setelah itu ia da
tang menghadap Nabi Saw., lalu mengucapkan salam kepada 
beliau, dan Rasul Saw. menjawab salamnya. Rasul Saw. ber
sabda, "Kembalilah dim salatlah, sesungguhnya engkau be
lum salat." Lalu lelaki itu kembali dan melakukan salat. Sete
lah itu ia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi Saw., 
hingga hal tersebut dilakukan sebanyak tiga kali. 

Kami meriwayatkan di ds'.lam kitab Sunan Abu Daud melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

Apabila seseorang di antara kalian bersua dengan saudara
nya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila 
jarak di antara keduanya terhalang oleh pohon atau tembok 
atau batu, kemudian bertemu dengannya, hendaklah ia meng
ucapkan salam kepadanya. 16> 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Anas r.a. 
yang menceritakan: 

i5) Dia adalah Khallad ibnu Rafi' ibnu Malik Al-Khazraji. 
16) Hadis sahih. 
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Dahulu para sahabat Rasulullah Saw. berjalan-jalan, apabila 
mereka menjumpai sekumpulan pohon atau bukit kecit, mere
ka berpencar, ada yang ke arah kanan, ada pula yang ke arah 
kiri. Kemudian mereka bersua kembali di baliknya, dan seba
gian dari mereka mengucapkan salam kepada sebagian yang 
lain. 11> 

Mengucapkan salam secara berbarengan 

Apabila dua orang lelaki bersua, lalu masing-masing dari kedua
nya mengucapkan salam kepada yang lainnya secara berbarengan 
atau salah seorang mengucapkan salam sesudah yang lainnya, 
menurut Al-Qadhi Husain dan temannya -yaitu Abu Sa'd Al-Mu
tawalli- masing-masing dari keduanya dianggap sebagai orang 
yang memulai salam, maka masing-masing dari keduanya diwa
jibkan membalas salam temannya. 

Asy-Syasyi mengatakan, "Pendapat di atas perlu dipertim
bangkan, mengingat lafaz salam tersebut dapat pula dijadikan ja
waban. Untuk itu, apabila salah seorang mengucapkan salam se
sudah yang lainnya, hal tersebut dianggap sebagai jawaban; jika 
keduanya mengucapkan salam secara sekaligus, itu bukan meru
pakan jawaban." Apa yang telah dikemukakan oleh Asy-Syasyi 
inilah yang benar. 

Memulal bersalam dengan ucapan wa'alalkumus-salam 

Apabila seseorang bersua dengan orang lain, lalu orang yang me
mulai mengucapkan, "wa'alaikumus-salaam," menurut Al-Muta
walli hal tersebut bukan merupakan salam, dan tidak berhak un-

17) Hadis luuan. 
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tuk dijawab, mengingat kalimat tersebut tidak layak dijadikan se
bagai pemula. 

Jika seseorang mengucapkan, "'alaika," atau "'alaikumus-sa
laam," tanpa memakai wawu, menurut Imam Abul Hasan Al-Wa
hidi hal tersebut dianggap sebagai salam, yang mewajibkan orang 
yang disalaminya menjawab salam itu, sekalipun si pemula mem
balikkan lafaz yang biasa dipakai. Pendapat Al-Wahidi inilah 
yang jelas. Imam Haramain telah menetapkan pula hal yang sa
ma, yaitu wajib dijawab karena hal itu merupakan salam. 

Sehubungan dengan kalimat 'alaikumus-salaam dianggap se
bagai salam, ada dua pendapat di kalangan teman kami menge
nainya, sama halnya dengan dua pendapat di kalangan mereka 
dalam masalah bila seseorang mengucapkan "'alaikumus-salaam," 
dalam tahallul salatnya. Apakah lafaz tersebut dapat dijadikan 
sebagai tahallul atau tidak? Menurut pendapat yang paling sahih, 
hal tersebut dianggap sebagai salam. Tetapi dapat pula dikatakan 
bahwa hal tersebut tidak berhak untuk mendapat jawaban dalam 
keadaan apa pun karena berlandas kepada apa yang telah kami 
riwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Turmudzi, 
dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih 18

) melalui Abu J aryi 
Al-Hujaimi, seorang sahabat r.a., nama aslinya adalah Jabir ibnu 
Salim,19

) tetapi menurut pendapat lain adalah Salim ibnu Jabir. 
Ia menceritakan: 

~J~,~: ,;_UJJ ~--~~if---.:11J"~G~ci .. i- .• ,u.u_J,, .. ~-- ~ .. 

18) Ibnu Allan mengatakan, menurut Al-Hafizh di dalam kitab Fathul Bari da
lam permulaan Iutabul lsti'dzan disebutkan bahwa Imam Nawawi telah me
ngatakan, "Dengan sanad yang sahih," hingga akhir hadis. Kata-katanya itu 
memberikan pengertian, bahwa hadis ini mempunyai jalur yang sampai ke
pada sahabat tersebut, padahal kenyataannya tidaklah demikian, karena ti
ada yang meriwayatkannya dari Nabi Saw. selain Abu Jaryin. Sekalipun de
mikian, pokok pangkal sanad hadis ini menurut semua orang yanj mengete
ngahkannya bersumber dari Abu Tamiimah Al-Hujaimi yang meriwayatkan
nya dari Abu Jaryin. Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Ahmad dan 
Imam Nasai~r~ dinilai sahih oleh Imam Hakim. 

19) Nama aslinya tal_ah Jabir ibnu Salim. Imam Bukhari mengatakan bahwa dia 
(Jabir ibnu Salim) memang benar. Hal yang sama dikuatkan pula oleh Ibnu 
Abdul Barr. 



Khasiat zik.ir clan doa 641 

;~, ~~--~ lf~1 ~~'i iJli ,;!l\Jfa~ 
/ ,,,.J ,,, 
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Aku datang kepada Rasulullah Saw., lalu aku berkata, '° Alai
kas-salaam, wahai Rasulullah." Beliau Saw. menjawab, "Ja
nganlah engkau katakan, 0Alaikas-salaam,' karena sesung
guhnya 'alaikas-salaam itu adalah salam penghormatan buat 
orang-orang yang telah mati." · 

Imam Turmudzi mengatakan predikat hadis ini hasan sahih. 
Tetapi hadis ini dapat diinterpretasikan bahwa bahasannya 

adalah tentang hal yang lebih baik dan lebih sempurna dalam 
bersalam, bukan berarti hal itu bukan salam. 

Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, di dalam kitab A1-
Ihya seseorang dimakruhkan mengucapkan salam pemula dengan 
kalimat 'alaikumus-salaam, berdasarkan hadis ini. 

Menurut pendapat terpilih, memulai salam dengan kalimat 
tersebut hukumnya makruh. Apabila seseorang memulai salam, 
sekalipun dengan lafaz tersebut, tetap wajib dijawab, mengingat 
lafaz itu masih termasuk salam. 

Salam harus dllakukan sebelum pemblcaraan 

Menurut ketentuan sunnah (tuntunan Nabi Saw.), seseorang me
mulaisalamnya sebelum berbicara. Hadis sahih dan pengamalan 
ulama Salaf dan ulama Khalaf yang sesuai dengan ketentuan ter
sebut cukup terkenal, hal inilah yang dapat dijadikan pegangan 
sebagai dalil bah ini. 

Mengenai hadis yang kami riwayatkan di dalam kitab Imam 
Turmudzi melalui Jabir r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pemah bersabda: 

Salam itu sebelum berbicara. 

Hadis ini berpredikat dhaif, bahkan menurut Imam Turmudzi 
adalah hadis munkar. · 

Memulai salam lebih utama karena berlandaskan kepada ha
dis sahih yang menyatakan: 
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Dan sebaik-baik orang di antara keduanya ialah orang yang 
niemulai mengucapkan salam. 

Karena itu, setiap orang yang bersua dengan temannya dianJur
k.an agar berusaha keras untuk memulai salam. 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan 
sanad yang jayyid melalui Abu Umatnah r.a. yang menceritak.an 
bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: · · 

,,,-/ r,J ~_,,_,,,,_, ~ I~ ,..f..,,..;; 
. ~--Y2J~ ~ '~ Y ,.u ~ ~\;J ,~.J \ol 

Sesungguhnya manusia paling utama menurut Allah ialah 
orang yang memulai bersalam di antara mereka. 

•Menurut riwayat Imam Turmudzi melalui Al•u Umamah r.a. dise
butk.an seperti berikut: 

~ ,-,..~l, t~ (,:J!\ · \ ~ ,,;[; 6~~ t I , J} \J "',,.. \;' i \ "'.ii , r }, ... ~, .. Y .......... ,, . ti-' ,,,, ~J.. u-::,;, 
. J6'5fo~ ~~jl(J\i 

Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, ada dua orang lelaki yang 
saling bertemu, . siapakah yang paling dahulu memulai salam 
di antara keduanya? Beliau Saw. menjawab, "Orang yang pa
ling utama dari keduanya menurut Allah Swt." 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. 

Keadaan yang dlsunatkan, dlmakruhkan, dan dlperboleh
kan di dalam mengucapkan salam 

Kita diperintahk.an untuk menyebark.an salam, seperti yang kami 
jelask.an dahulu; tetapi hal ini lebih dikukuhk.an dalam keadaan 
tertentu, sedangkan dalam keadaan yang lain tidak dikukuhkan, 
dan dalam keadaan yang lainnya lagi dilarang mengucapk.an sa
lam. Keadaan yang dikukuhkan dan disunatk.an mengucapk.an sa
lam jumlahnya tidak terhitung, mengingat hal ini merupakan hu.
k.um asal dan tidak periu dibahas lagi satu persatu. · 
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· Termasuk ke dalaJn masalah ini yaitu mengucapkan salam 
kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang telah mati. 
Dalam Kitabu Adzkaril Janaaiz telah kami jelaskan cara meng
ucapkan sa1am kepada orang yang telah mati. Keadaan yang di
makruhkan mengucapkan salam, atau yang diringankan (tidak 
makruh) atau yang diperbolehkan, hal ini merupakan pengecuali
an dari masalah tersebut, karenanya memerlukan penjelasan. 

Apabila orang yang disalami sedang buang air kecil (besar) 
atau sedang bersetubuh dan lain sebagainya yang sejenis, dimak
ruhkan mengucapkan salam kepadanya. Seandainya seseorang 
mengucapkan salam kepada orang yang sedang sibuk dengan hal 
tersebut, maka ia tidak berhak mendapat jawaban. Contoh lain 
lagi ialah mengucapkan salam kepada orang yang sedang tidur 
atau yang sedang mengantuk. Juga mengucapkan salam kepada 
orang yang sedang mengerjakan salat atau sedang melakukan 
azan atau iqamah salat, atau kepada orang yang sedang berada di 
dalam kamar mandi atau sedang melakukan hal-hal yang tidak 
terpengaruh oleh ucapan salam yang ditujukan kepadanya. 

Contoh lain ialah, bila orang yang disalami sedang makan 
dan suapannya berada di dalam mulutnya (sedang mengunyah 
makanan). Apabila seseorang mengucapkan salam kepadanya, 
maka ia tidak berhak mendapat jawaban salam. Lain halnya jika 
ia ber~alam kepadanya, sedangkan makanan tidak berada di da
lam mulutnya; maka tidak dilarang mengucapkan salam kepada
nya, dan orang yang disalami wajib menjawab salam. Demikian 
pula dalam keadaan transaksi jual beli dan muamalat lainnya, se
seorang boleh mengucapkan salam dan wajib mendapat jawaban. 

Mengenai salam ketika sedang khotbah Jumat, menurut te
man kami makruh mengucapkan salam kepada khatib, karena 
mereka diperintahkan agar ber-inshat mendengarkan khotbah
nya. Apabila seseorang melanggar dan mengucapkan salam kepa
danya, apakah wajib dijawab? Sehubungan dengan masalah ini 
ada perselisihan pendapat di kalangan teman-teman kami, ada 
yang mengatakan tidak wajib dijawab karena kesembronoannya, 
ada pula yang mengatakan, "Jika kita a,nggap mendengarkan 
khotbah merupakan hal wajib, maka salamnya tidak usah dija
wab. Jika kita anggap mendengarkan khotbah merupakan perka
ra sunat, maka salah seorang dari para hadirin menjawab salam
nya, tetapi tidak boleh lebih dari satu orang yang ~enjawab de
ngan alasan apa pun." 
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Mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al
Qur'an, Imam Abul Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa yang le
bih utama ialah tidak usah mengucapkan salam kepadanya kare
na ia sedang sibuk dengan tilawah. Jika seseorang terpaksa 
mengucapkan salam kepadanya, maka bagi orang yang membaca 
Al-Qur'an cukup menjawab dengan isyarat. Jika ia menjawab sa
lam dengan lafaz, ia harus memulai bacaan isti'adzah, kemudian 
melanjutkan bacaan Al-Qur'an. Demikian pendapat Al-Wahidi. 
Pendapat Al-Wahidi ini masih perlu dipertimbangkan; menurut 
pendapat yang kuat, seseorang boleh mengucapkan salam kepada
nya dan wajib menjawab dengan lafaz. 

Jika seseorang sedang sibuk dalam doa dan tenggelam di da
lamnya dengan sepenuh hati, masalahnya dapat dikatakan mirip 
dengan masalah orang yang sedang sibuk membaca Al-Qur'an se
bagaimana yang telah dijelaskan. Menurut hemat kami, pendapat 
yang kuat dalam masalah ini ialah yang mengatakan makruh 
mengucapkan salam kepadanya, mengingat orang yang sedang 
berdoa dalam keadaan merana dan berat, bahkan jauh lebih berat 
daripada orang yang sedang makan. 

Adapun orang yang sedang membaca talbiyah dalam ihram, 
dimakruhkan mengucapkan salam kepadanya, karena makruh ba
ginya memutuskan talbiyah. Jika seseorang terpaksa mengucap
kan salam, maka ia menjawabnya dengan lafaz. Demikianlah 
yang telah di-nash-kan oleli Imam Syafii dan teman-teman kami. 

Semua keadaan yang dimakruhkan mengucapkan salam telah 
kami jelaskan, dan kami sebutkan pula di dalamnya bahwa salam 
padanya tidak berhak untuk dijawab. 

Seandainya orang yang·disalami bermaksud suka rela menja
wab salam, apakah disyariatkan baginya untuk menjawab, atau 
disunatkan? Masalahnya memerlukan rincian. Mengenai orang 
yang sedang buang air seni dan yang sejenis, makruh baginya 
menjawab salam; hal ini telah kami kemukakan di permulaan ki
tab. Bagi orang yang sedang makan dan yang sejenis, disunatkan 
baginya menjawab salam pada keadaan yang tidak diwajibkan ba
ginya. 

Orang yang sedang salat diharamkan mengucapkan, "wa 
'alaikumus-salaam. • Jika ia melakukan hal ini, maka batallah sa
latnya, jika ia mengetahui bahwa hal itu diharamkan. Tetapi jika 
ia tidak mengerti bahwa hal itu diharamkan baginya, maka salat-
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nya tidak batal, menurut pendapat yang paling sahib di antara 
dua pendapat di kalangan k.ami. Jika ia mengucapkan, '"alaihis
salaam," dengan lafaz ghaibah, salatnya tidak batal; karena hal 
itu bukan khithab, melainkan doa Hal yang disunatkan ialah 
menjawab salam dengan isyarat dalam salat, tetapi tidak boleh 
mengucapkan lafaz apa pun. Jika ia menjawab salam dengan la
faz setelah selesai dari salat, tidak dilarang. 

Orang yang sedang azan, tidak makruh baginya menjawab 
salam dengan lafaz biasa, karena hal tersebut mudah lagi tidak 
membatalkan dan tidak merusak azannya. 

Orang yang boleh dan tldak boleh dlsalaml, serta orang 
yang boleh dan tldak boleh dijawab salamny1 

Lelaki muslim yang tidak terkenal dengan kefasikannya, tidak 
pula dengan ke-bid'ah-annya, boleh menyalami dan boleh disa
lami. Disunatkan baginya mengucapkan salam, dan salamnya wa
jib dijawab. 

Teman-teman kami mengatakan, wanita terhadap wanita 
yang lain sama halnya dengan lelaki terhadap lelaki yang lain. 
Mengenai wanita terhadap lelaki, menurut Imam Abu Sa'd Al
Mutawalli, jika wanita itu adalah istri atau jariyahnya (budak pe
rempuannya) atau mahramnya, kedudukannya dengan lelaki itu, 
sama dengan kedudukan seorang lelaki dengan lelaki yang lain. 
Masing-niasing dari kedua belah pihak disunatkan memulai sa
lam terhadap yang lainnya, dan yang lainnya diwajibkan menJa
wab salamnya. 

Jika wanita yang dimaksud adalah wanita bukan mahram
nya, serta wanita itu cantik hingga dikhawatirkan akan menim
bulkan fitnah, maka, lelaki tidak boleh mengucapkan salam kepa
danya Seandainya lelaki mengucapkan salam kepadanya, maka 
wanita yang cantik itu tidak boleh menjawab salamnya; dan si 
wanita cantik itu pun tidak boleh memulai salam kepada lelaki 
tersebut. Jika wanita itu terpaksa mengucapkan salam, ia tidak 
berhak mendapat jawaban. Jika pihak lelaki menjawab, maka hu
kumnya makruh. 

Apabila wanita yang dimaksud adalah nenek-nenek yang ti
dak akan menimbulkan fitnah, ia boleh mengucapkan salam ke
pada lelaki, dan lelaki itu diharuskan menjawab salamnya. Apabi-
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la wanitanya banyak, lalu seorang lelaki mengucapkan salam ke
pada mereka; atau lelaki banyak mengucapkan salam kepada se
orang wanita, hal ini diperbolehkan bHa tidak dikhawatirkan me
nimbulkan fitnah pada pihak-pihak:yang bersangkutan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, Sunan Ibnu Majah, dan kitab-kitab Sunan lainnya me
lalui Asma binti Yazid r.a. yang menceritakan: 

,, ,: / ,' ,... ' _,. ,... . ~~'~o,...,,. ·.}~ ,::,...~Jl\'\""'.:J.\\a "J"' ~-:/ .. ,-~ ,, ,....J_.,,, .. er,-,, ~_J .. y 
Rasulullah Saw. melewati kami, pada saat itu kami berada 
dalam kumpulan kaum wanita, lalu beliau mengucapkan sa
lam kepada kami. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 
Hadis yang kami s~but di atas menurut lafaz riwayat Imam Abu 

· Daud, sedangkan menurut riwayat Imam Turmudzi disebutkan: 

q ,.,,,,.,., j / ' / ' ,,,. <~~-:-:;::- ~,.,--~\J ,;"" ~ ~/ ~.w~ "\ /~~J/ £' 
i.T"' • -.J ~ ,, '!.- ,, v ,.....iJ ,..... JU LJ_JJJJ _1 J 

-'~'\ ;'~ f -,_,,_, /ll .CIO -~\J o.x::.i (f \9 ~,,,,,,,~ c.r::::-J\ \ ,,,....... ;.,,,, .. :,~.J-l (: ~,, ;' 

Pada suatu hari Rasulullah Saw. lewat kepada kami di da
lam masjid, ketika itu segolongan kaum wanita sedang du
duk. Maka beliau mengisyaratkan tangannya seraya meng
ucapkan salam. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Jarir ibnu 
Abdullah r.a. yang menceritakan: 

-;:; ~ \ ;: \ /4 
~~ ~ /;.:. ..,,,,, '\~.~,, ... ~...-:--:--#-~di...-: :t, (~ ,,_, / '!' \ · ,,, r......,, ~ ~ v' , ~ .J .. cu.i ,s,-"'"' (.) ~ _J u 

Rasulullah Saw. pernah melewati' sekumpulan kaum wanita, 
lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Sahl 
ibnu Sa'd r.a. yang menceritakan: 



\ 
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Dahulu di kalangan kami terdapat seorang wanita -menurut 
riwayat yang lain menyebutkan bahwa dahulu di kalangan 
kami ad.a seorang wanita tua-. ·Ia selalu memetik buah As
Silq dari pohon, lalu ditaruhnya di dalam panci (untuk dima
sak) dan ia menggiling biji jewawut. Apabila kami telah me
nunaikan salat Jumat, kami pulang dan mengucapkan· salam 
kepadanya, maka ia pun menyuguhkan makanan tersebut ke-
pada kami. · 

Tukarkiru, menggiling. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Ummu Hani' binti Abu Thalib r.a. yang menceritakan: 

J ., ,;; ,.... ' ~ ,,,. ,,,,, ~\i-- ' -:.~.,,,.},. ~' ,,,,,,,,,...\ <,,,.~~u~~\.~.ij, 
.,, "'~~_..,... ~ r....,JJ ...... ,.... ,,, , • ., .. 

.,, . I' <: J ,, .. ,,,,,. J:'°"i -,-; 
. ~ ~ \...::., J ~ ••• ~ 4 OJ'-J,J 

Aku datang kepada Nabi Saw. pada hari penaklukan Mekah, 
ketika itu beliau sedang mandi dan Fathimah sedang menu
tupinya, maka aku mengucapkan salam ... hingga akhir ha
dis. 

Bersalam dan menerlma · salam kaflr dzlmml 

Mengenaf kafi,r dzimmi, teman-teman kami berselisih pendapat 
tentang mereka, tetapi kebanyakan memutuskan tidak boleh me
mulai salam kepada mereka. Sedangkan Y!lllg lain mengatakan ti
dak haram, melainkan hanya makruh. Jika mereka mengucapkan 
salam kepada seorang muslim, sebagai jawaban mereka adalah 
ucapan wa 'alaikum, tidak boleh lebih dari itu. 

Al-Qadhi Mawardi menyebutkan suatu pendapat dari sebagi
an teman kami, bahwa diperbolehkan memulai salam kepada me-
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reka, tetapi hendaknya orang yang bersalam membatasi ucapan
nya hanya dengan kalimat assalaamu 'alaika, tanpa memakai 
bentuk jamak. 

Al-Mawardi menyebutkan pula suatu pendapat lain yang me-· 
ngatakan, "Dalam menjawab salam bilamana mereka memulainya 
ialah dengan ucapan, 'wa 'alaikumus-salaam,' tetapi jangan me
makai 'warahmatullaahi'." 

Akan tetapi, kedua pendapat tersebut menyendiri dan tidak 
dapat diterima. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

L. ,,J ,,;,,;,,;\ ~~" ~ (.1~ \k ~~, ,,; t;'~~\'1" ,,;~1",, i--'?~.(.• it.A-'- .. .) i., f',-..,J~ u ~..J • ~..J ,) .. ~~ l ,,,,,, , .. -- - ~ ,,,,, ,,. r :,.- . 
A -.::': -~ ,-~ \ :_; ~~~ ,-.U f" 

~ ~ (.:J, '-?'v:° 
Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahu
di, jangan pula kepada orang-orang Nasrani. Apabila kalian 
bersua dengan seseorang dari mereka di jalan, maka desaklah 
dia ke tempat yang paling sempit. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pemah bersabda: 

Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka 
ucapkanlah, "Wa 'alaikum.• 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui lbnu 
Umar r.a., bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

~l~il~!~''2J\ ! f'\i;:\~"J .. ,-(~.~ ~~JX\,Y<,;'j~ J ~ ~\ u----- •• , ~ ,.,,, •• ~ r~ ,, 
I ~ ,,;"l,-,,. 

• ' ,l ~~..J 
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Apabila orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, 
maka sesungguhnya yang dimaksud oleh seseorang dari mere
ka hanyalah, "Assaamu 'alaika. n20) Maka jawablah, "Wa 'alai
ka." 

Mengenai masalah ini banyak hadis yang menerangkan hal seru
pa dengan apa yang telah kami sebutkan. 

Abu Sa'd Al-Mutawalli mengatakan, seandainya seseorang 
mengucapkan salam kepada seorang lelaki yang ia duga sebagai 
orang muslim, tetapi ternyata dia adalah orang kafir, maka disu
natkan mencabut kembali ucapan salamnya itu dengan mengata
kan kepadanya, "Aku cabut kembali salamku kepadamu." Tujuan 
hal tersebut ialah untuk membuatnya terasing dan menampak
kan kepadanya bahwa tidak ada keakraban antara dirinya dan 
dia. 

Menurut suatu riwayat, lbnu Umar r.a. pernah mengucapkan 
salam kepada seorang lelaki, lalu ada yang mengatakan bahwa le
laki tersebut adalah orang Yahudi. Maka ia berkata, "Aku menca-, 
but kembali salamku." 

Kami meriwayatkan di dalatn kitab Muwaththa' Imam Malik, 
bahwa Imam Malik pernah ditanya mengenai seseorang yang 
mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau orang Nasrani, 
apakah ia harus mencabutnya kembali? Imam Malik menjawab, 
"Tidak." Ini menurut mazhabnya, dan Ibnul Arabi yang bermaz-
hab Maliki memilih pendapat ini. · · 

Abu Sa'd mengatakan, seandainya seseorang hendak meng
ucapkan salam penghormatan kepada seorang kafir dzimmi, hen
daknya ia melakukannya bukan dengan lafaz salam, seumpama
nya ia mengatakan, "Semoga Allah memberimu petunjuk," atau 
"Semoga Allah membuat nikmat di pagi harimu" (Selamat pagi). 

Menurut hemat kami apa yang dikatakan Abu Sa'd tidak 
menjadi masalah bila diperlukan. Untuk itu hendaknya seseorang 
mengatakan, "Semoga pagi harimu baik," atau "Semoga pagi hari
mu bahagia," atau "Semoga pagi harimu sehat," atau "Semoga 

20) lb'nu Allan di dalam SyarhulAdzkar mengatakan, menurut Athayyibi diriwa
yatkan oleh Qatadah dengan memak:ai hamzah; maknanya ialah 'semoga ka
lian bosan dengan agama·kalian'. Sedangkan selain dia menga~an berasal 
dari cu-aaam yang artinya 'binasalah'. 
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Allah menjadikan pagi harimu penuh dengan kegembiraan," atau 
"Semoga penuh kebahagiaan dan nikmat," atau "Menyenangkan," 
atau kalimat-kalimat serupa. Jika hal tersebut tidak diperlukan, 
menurut pendapat terpilih hendaknya seseorang tidak mengata
kan apa-apa; jika ia mengatakan hal tersebut, berarti membesar
kan hatinya dan menampakkan simpati, sedangkan kita diperin
tahkan agar berlaku keras terhadap mereka dan dilarang berhu
bungan dengan intim. Karena itu, kita tidak boleh melakukan hal 
tersebut. 

Mengucapkan salam kepada Jamaah yang terdlrl darl orang 
Islam dan orang kafir 

Apabila seseorang melewati suatu jamaah yang di dalamnya ter
dapat orang-orang muslim, atau terdiri atas orang muslim dan 
banyak orang k.afir, ia disunatkan mengucapkan salam kepada 
mereka dengan tujuan hanya kepada orang-orang muslim atau se
orang muslim yang ada di kalangan mereka. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Usamah ibnu Zaid r.a.: 

,, -'." I.I ,,, " ~ ,,, )' ,,, ,,..,. ,,...-
~ 1~, J;~ u. \ ~ '(~_~,,, ,,.j _,,.,,,, ~,ill\\~~\ 1, 

... ~ u:,,· , ... ~ ~ v r ___.,-'.... .. <S< ~ u 
n;~ ;,~~t1~:f£h Jjt'Ji"' i.,\..,:, "yf ;;~-:'"~.lli--~ r(~- r- _,., .~ !J,,, ~ ? • ~, 'J ,,, ,;,, ~ ,,..,,. ,,., 

.~<""a r...,_J-',, •. 
Nabi Saw. melewati suatu majelis yang di dalamnya terdapat 
campuran orang muslim dan orang musyrik para penyembah 
berhala serta orang Yahudi, maka Nabi Saw. mengucapkan 
salam kepada mereka. 

Cara bersalam kepada orang musyrlk yang dltulls dalam 
surat 

Apabila seseorang menulis surat kepada seorang niusyrik, lalu ia 
menulis kalimat salam atau yang sejenis, hendaknya ia menulis 
seperti apa yang telah kami riwayatkan di dalam kitab Shahih 
Bukhari dan Shahih Muslim melalui hadis Abu Sufyan r.a. me-
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ngenai kisah Heraklius, bahwa Rasulullah Saw. menulis surat ke
padanya yang bunyinya sebagai berikut: 

\--;. ~\A,.-- ':~t \ ~-; \ r-~ --~ I 
4 
.J ". J // ~ \ 4 ~,,, i_~ 

~,. ,)I~ 4 l',--9 _y ,, .. ,, 4.r' v; t.:J,, ,,. /~ ..J-3,, ,, • ~ 1· ,, . " ~ 

-~4.11~\~ 

Dari Muhammad, hamba dan Rasul Aflah; kepada Heraklius, 
pembesar Romawi, semoga keselamatan terlimpah kepada 
orang yang mengikuti petunjuk. 

Ucapan bila menjenguk seorang kafir dzimml 

Teman-teman kami berselisih pendapat tentang menjenguk orang 
kafir dzimmi. Segolongan dari inereka menyunatkan, sedangkan 
segolongan lain melarangnya. Asy-Syasyi menyebutkan perselisih
an ini, kemudian ia berkomentar bahwa pendapat yang benar me
nurutnya ialah menjenguk orang kafir secara garis besarnya di
perbolehkan, sedangkan pendekatan diri dalam hal ini bergan
tung kepada jenis status hubungan, seperti tetangga atau kera
bat. 

Menurut hemat kami apa yang telah dikatakan oleh Asy-Sya
syi ini baik. Sesungguhnya kami telah meriwayatkan di dalam ki
tab Shahih Bukhari melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

,(:fr-:-"'-< M,;,,.,,,,,1;i'~J~~~:1i 1,~~ ,,J,,.~-<a~-=~ 
ou\.9,~~.. ~~~trr""~ i .. (S';~t:.P.)l~cJ ,- ,, ,,.. ,,- ,.-, r'---"\\1 /. 

: i /!J~ ~t,,. ~~~ l£"-',,. J~.---~lli\\ ~~\ ,, ,, ~ ,, ~ r-J,,.. r.rr-- ;:, 
, (i\\~ ~ t~ :J\Z l :f:s,,,J,,. ci ;JI,,.~(':':;,)~'.:\ 
~ ~· . ~ ,,, Jib~,, .. :- ,, v"";'"' r;-: 

, d " 1 .a • ~;. ,,- , ,,. ,,-. J • //. ,,.,, .&~(:J"~---~y-- ,,.,,,,, ~~\"1-:&3l.· 1.;----...t .. ·~\g 
; ,, ~.:r'- 'J,,.. ~ ;, c.v,,, i.::- ,..-. 

. ,.) ~A.J, ~ ~j£:,\~] I ,, ,, 
Pemah ada seorang anak Yahudi menjadi pelayan Nabi Saw., 
lalu ia sakit, maka Nabi Saw. datang menjenguknya. Lalu be
liau duduk di dekat kepala anak itu dan bersabda kepadanya, 
"'Masuk lslamlah!'" Anak itu memandang kepada ayahnya 
yang berada di sisinya,. lalu ayahnya mengatakan, 'Turutilah 
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Abul Qasim (Nabi Saw.)." Akhirnya anak itu masuk Islam, la
lu Nabi Saw. keluar darinya seraya bersabda, "Segala puji 
bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim mel~ui AI-Musayyab ibnu Hazn -orang tua Sa'id ibnul 
Musayyab r.a.-yang menceritakan: 

\ / ' J / "'..- / ~ ,, // / 1".:1 
~,,,.., \<J/ .., r''";v y:~ a\f't\....J\kul ~..,M2->l.:'.o.l ~~ ~ ,Uj (.) _y.u .J (> • ( ~ ~ ,,, • /. 

I" ... / ' .-: ~ I" "a ,.. ~ ..-,,,- ;.i /,; 

.. J . J;1\~~\"' \.(I-. \"a"' ,,...-\J ,JW ~ :':Jo . ~..\:S-\fa~ ... ~ 21,, / ~ '(.)'-' ~... ',-....,. 

Tatkala Abu Thalib menjelang wafat, Rasulullah Saw. datang 
kepadanya dan bersabda, "Wahai paman, ucapkanlah, 'Tidak 
ada Tuhan selain Allah'," hingga akhir hadis. 

Menurut hemat kami, orang yang menjenguk seorang kafir dzim
mi hendaknya menganjurkannya untuk masuk Islam dan menje
laskan kepadanya kebaikan-kebaikan Islam serta menganjurkan 
agar segera masuk Islam sebelum tiba saat 'di mana tidak ber
manfaat lagi tobatnya'. Jika ia mendoakan, hendaknya ia men~ 
doakan semoga mendapat hidayah dan lain sebagainya yang seje
nis. 

Orang yang tidak boleh diberi salam dan dijawab salamnya 

Seorang ahli bid'ah dan oranp yang melakukan dosa besar, se
dangkan ia belum bertobat,21 maka dianjurkan agar mereka ti-

21) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa menurut Al-Hafizh 
di dalam kitab Al-Fat-h, adanya kalimat 'sedangkan ia belum bertobat d,u-i
nya' merupakan hal yang baik. Akan tetapi, Dlenyimpulkan dalil mengenai
nya dengan kisah Ka'b masih perlu dipertimliangkan. Sesungguhnya Ka'b 
menyesa.li dirinya sendiri atas apa yang telah dilakukannya, lalu bertobat, 
tetapi Nabi Saw. menangguhkan berbicara dengsnnya hingga Allah meneri
ma tobatnya. Permasalahannya ialah, tidak mau berbicara dengannya sebe
lum tobatnya diterima. Tetapi dapat dijawab bahwa menitikberatkan pema
haman hanya pada tidak mau berbicara .dalam kisah Ka'b iiii merupakan hal 
yang mungkin (bisa dilakukan). Sesudahnya cukup hanya melalul muncul
nya rasa penyesalan dan kapok; serta tanda-tanda kejujurannya dalam berto
bat. 
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dak. usah diberi salam, dan tidak. usah menjawab salam mereka. 
Demikian pendapat Imam Bukhari dan ulama lainnya. Imam Abu 
Abdullah Al-Bukhari di dalam kitab Shahih-nya menyimpulkan 
dalil tentang masalah ini dengan hadis yang kami riwayatkan di 
dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim mengenai kisah 
Ka'b ibnu Malik r.a. ketika ia tidak ikut berperang ke medan Ta
buk bersama dua orang temannya.22> Ka'b menceritak.an: 

/. d' /. ' 
J,.,J~ :~1~r( ~;:::._ 7,,.. ,,.~,,.. ~~~Jj\J "Y,,.. ,.,<~ 
~ j LJ l!H,•:::,• ../~ 0S- ;v /,,, •• ,,, ' ~ .J 6('"...., 
~\ /" iJ"J .. c; &'t::iiJ~,,..-~~\~I ".:4Jj\J"-'G J'1 
l)---1,() ~ ,,, .. r,,, ~-'..... rrr-... ~ ,, 

.(f"' ~--::;'i "'.,. ~/// ~~,,..,.. 
~ l ,1 ~_.)~, ;?_/2 ... -½ ··, Q,-;i ..!J_j-

Rasulullah Saw. telah melarang berbicara dengan kami. Ka'b 
melanjutkan kisahnya, "Alm datang kepada Rasulullah Saw., 
lalu mengucapkan salam kepadanya. Aku katakan (kepada di
riku sendiri), 'Apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya 
menjawab salamku atau tidak? hingga akhir hadis." 

Imam Bukhari menceritak.an bahwa Abdullah ibnu Amr pernah 
mengatakan, "J anganlah kalian mengucapkan salam kepada 
orang-orang yang gemar minum khamr." 

Seandainya se~eorang terpaksa harus mengucapkan salam 
kepada orang yang zalim, umpamanya ia memasuki (lingkungan) 
mereka dan merasa khawatir ak.an menyebabkan dia rusak dalam 
agama atau duniawinya atau lain sebagainya jika tidak. meng
ucapkan salam, maka ia boleh bersalam kepada mereka. Imam 
Abu Bak.ar ibnul Arabi mengatak.an, "Menurut ulama, orang yang 
bersangkutan boleh mengucapkan salam, tetapi dengan niat bah
wa salam merupakan salah satu dari asma Allah Swt. Makna 
yang dimak.sudnya ialah Allah selalu mengawasi kalian." 

22) lbnu Allan di dalam. Syarhul Adikar mengatakan, menurut Al-Hafizh di da
lam. ungkapan ini terkandung pengertian yang menyimpulkan bahwa mereka 
aepakat untuk tidak ikut perang, padahal bukan demikian maksudnya. Na
ma kedua temannya itu ialah Hilal ibnu Umayyah dan Mararah ibnur Rabi'. 
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Memberl salam kepada anak-anak 

Disunatkan pula memberikan salam kepada anak-anak. 
Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha

hih Muslim melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

Bahwa ia melewati sekumpulan anak-anak, lalu ia mengucap
kan salam kepada mereka dan mengatakan bahwa Nabi Saw. 
dahulu sering melakukan hal itu. 

Menurut riwayat Imam Muslim melalui Anas r.a. juga disebutkan 
seperti berikut: 

;' ,... ~ ,., ,:; ;' ' ;' ' ,,,_,.. 
. ;.~\;:,:1 ~ -~"i';::_-::----:.v~~~Ll~.w\J,,.,;' :-i rr,:- r-;;! ,.,cr-v , ..... ., /.. / ~) iJ 

Rasulullah Saw. melewati sekumpulan anak-anak, lalu beliau 
mengucapkan salam kepada mereka. 

Kami meriwayatkan di dal~m Sunan Abu Daud dan lain-lainnya 
dengan sanad shahihain23> melalui Anas r.a.: 

___ ,.., ,, ,, ;' ,.,,,,~ ,..:;, 
. ~~\~.J,.--:0;'~t; 0~"\~,:..-~<j~:~~-;;,~\~\ r r.:- ,~ .. . .. .:,,, .,,,, ~? ,- .., .,. ;, ,.. 

Nabi Saw. melewati sekumpulan anak-'i'nak yang sedang ber
main, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. 

Kami meriwayatkan pula hadis tersebut di dalam kitab Ibnu 
Sinni dan lain-lainnya. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi Saw. 
mengucapkan kepada mereka: 

23) lbnu Allan mengatakan, menurut Al-Hafizh hadis ini sebenarnya adalah ha
dis shahihain, hanya di dalamnya ditambahkan yal'abuuna (sedang ber
main). 
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Semoga keselamatan terlimpah kepada kamu sekalian, wahai 
anak-anak. 24> 

Etlka dan masalah yang menyangkut salam 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pernah bersabda: 

';'.;?.----3-:,,1~i-- ,::-\,,~ :.Jr-- ... ui1;:_2.5-\-;\,1---J, 
• ~'- 1c., j • -'-"la.> ir~ ~ • ~ er . ,,.. 'f ,,..~ ,,,, ... .,,,, ~ .,.,,,,,, ,,.,,,,, 

Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang 
yang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki mengucapkan 
salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit jum
lahnya mengucapkan salam kepada orang yang banyak jum
lahnya. 

Di dalam riwayat Imam Bukhari disebut seperti berikut: 
,, ,,, ,, / J ,.. ,, ,.. ., / ,.. "' ,, .,, ,,,.. ,, "' 

. 7:.?Zi,:::·\''l~,lj.~~, ,~ :·u10 ,~, ,;::J.-.-:;-J1~'."'-!i 
~~ ,,, .,,, tr"~ _;; ,,- :-- IS"" J~ ,-....----:; .,, 
Orang yang muda mengucapkan salam kepada orang yang 
tua, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang 
yang duduk, dan orang yang sedikit jumlahnya mengucapkan 
salam kepada orang yang banyak bilangannya. 25> 

-24) Penulia telah mengatakan di dalam Syarah Muslim bahwa di dalam hadia
hadia ini terkandung makna aunat mengucapkan aalam kepada anak-anak 
yang berusia tamyiz, anjuran untuk rendah diri, dan mengucapkan aalam ke
pada Be1Dua orang, aerta penjelaaan rendah diri Nabi Saw. dan belaa kaaih
annya kepada aemua umat manuaia. 

25) Ketentuan tersebut untuk menunjukkan sikap rendah diri yang dibarengi de
ngan aikap hormat dan memuliakan yang dianggap dalam bersalam. Padahal 
menurut kiprahnya orang dewasa jumlahnya lebih banyak dalam suatu kum
pulan. Salam ini pun dicanangkan untuk aaling mengasihi. Yang aerasi da
lam beraalam adalah hendaknya orang yang muda kepada orang yang tua, 
dan orang yang aedikit kepada orang yang banyak, aeauai dengan etika yang 
dianggap menurut ayara' dan ttadisi. Al-Mawardi mengatakan, •Sesungguh
nya orang yang berkendaraan disunatkan memulai aalam, karena ketetapan 
aalam ini hanya untuk melenyapkan rasa takut di hati orang-orang yang ber
papaaan, atau dari aalah aatu pihak, atau dengan maksud rendah diri yang 

. BeBuai dengan keadaan orang mukmin atau untuk menghormati.• 
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Teman kami dan ulama lainnya mengatakan, apa yang disebut
kan di atas merupakan hal yang disunatkan. Seandainya terbalik 
keadaannya -timpama orang yang berjalan mengucapkan salam 
kepada orang yang berkendaraan, atau orang yang duduk meng
ucapkan salam kepada keduanya- hukumnya tidak makruh. De
mikian menurut keterangan yang dikemukakan oleh Imam Abu 
Sa'd Al-Mutawalli dan lain-lainnya. 

Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa orang 
yang banyak bilangannya tidak makruh memulai salam kepada 
orang yang sedikit, begitu pula orang yang tua kepada orang mu-

. da. Akan tetapi, hal tersebut terbilang meninggalkan hal semesti
nya yang berkaitan dengan etika salam. Etika di atas berlaku da
lam keadaan di mana dua orang saling bersua di tengah jalan. Ji
ka seseorang datang kepada orang yang sedang duduk, menurut 
etikanya orang yang datanglah yang memulai salam dalam ke
adaan apa pun, yakni tanpa membedakan apakah dia orang muda 
atau orang tua, atau orang yang sedikit bilangannya atau yang 
banyak. Yang kedua ini dinamakan sunat, sedangkan yang perta
ma dinamakan etika yang kedudukannya di bawah sunat dalam 
hal keutamaan. 

Makruh mengkhususkan · salam kepada orang tertentu 
yang berada dalam Jamaah 

Al-Mutawalli mengatakan, "Apabila seseorang bersua dengan su
atu jamaah, lalu ia bermaksud mengkhususkan salam kepada se
golongan orang tertentu dari kalangan mereka, hal ini dimakruh
kan. Karena tujuan utama salam ialah untuk membina kerukun
an dan kasih sayang, sedangkan mengkhususkan salam hanya ke
pada sebagian orang akan menimbulkan rasa terasing bagi seba
gian yang lain, adakalanya pula menjadi penyebab bagi timbulnya 
permusuhan." 

Cara bersalam di tempat-tempat yang ramal 

· Apabila seseorang berjalan-di pasar atau jalan yang banyak dila
lui orang dan tempat lain yang sejenis; di mana banyak orang 
yang-bertemu, menurut Al-Mawardi, mengucapkan salam di tem-

/ 
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pat-tempat tersebut hanya kepada sebagian orang saja, sedang
kan sepagian yang lainnya tidak. 

Selanjutnya Al-Mawardi mengatakan, "Seandainya ia bersa
lam kepada setiap orang yang ia jumpai, niscaya urusan penting
nya akan terbengkalai dan menyalahi tradisi," Al-Mawardi mene
gaskan, tujuan salam seperti itu hanyalah untuk salah satu dari 
dua perkara, yaitu adakalanya ingin mendapat kasih sayang 
orang lain, adakalanya pula untuk menolak hal yan~ tidak disu
kai. 

Jamaah mengucapkan salam yang dituJukan kepada sese
orang 

Al-Mutawalli mengatakan bahwa apabila suatu jamaah meng
ucapkan salam kepada seseorang, lalu orang itu menjawab, "Wa 
'alaikumus-salaam," dengan niat menjawab kepada semuanya, 
maka gugurlah fardu menjawab salam darinya terhadap hak se
muanya. Masalahnya sama dengan menyalatkan beberapa jena
zah yang dilakukan oleh seorang secara sekaligus, maka gugurlah 
kefarduan salat jenazah itu atas semua kaum muslim. 

Al-Mawardi mengatakan, "Apabila seseorang bergabung de
ngan suatu jamaah yang sedikit jumlahnya, maka dengan sekali 
salam dapat mencakup mereka seluruhnya, sedangkan selebihnya 
yang ia tujukan kapada sebagian dari mereka, hal ini termasuk 
etika. Dianggap cukup bila ada seseorang dari mereka yang men
jawab; dan jika ada di antara mereka yang menjawab lagi, hal 
tersebut termasuk etika." 

Al-Mawardi mengatakan pula, "Seandainya jamaah tersebut 
tidak cukup hanya dengan sekali salam kepada mereka semua, 
seperti di dalam masjid jami' dan masjid haflah (perayaan), me
nurut ketentuan sunnah, hendaklah ia memulai salam di kala 
masuk bila orang banyak menyaksikan kehadirannya. Dengan de
mikian, berarti ia telah menunaikan sunat salam terhadap hak 
semua orang yang mendengarkan ~amnya, sedangkan orang
orang yang mendengarkan salarnnya terkena fardu kifayah dalam 
menjawab salamnya. Jika ia bermaksud duduk di kalangan mere
ka, maka gugurlah darinya sunat salam terhadap orang-orang 
yang tidak mendengarkan salamnya." 
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Jika ia bermaksud duduk di antara orang-orang berikutnya 
yang tidak mendengar salam pertamanya, sehubungan dengan 
masalah ini teman-teman kami mempunyai dua pendapat. 

Pertama, sunat salam kepada mereka telah diperoleh dengan 
melakukan · salam kepada ora,ng-·orang pertama mereka, ,!Ileng
ingat mereka s~mua' tergabµng dalam satu jamaah. Tetapi se
andainya ial mJngulangi salimnya kepada mereka, hal ini. dina
makan etika, dan ahli masjid Gamaah) wajib menjawab salamnya; 
jika telah dijawab, maka gugurlah fardu kifayah menjawab salam 
dari mereka semua. 

Kedua, sunat salam masih tetap bagi orang yang belum men
dengar salamnya yang pertama, jika ia bermaksud duduk di ka
langan mereka. Berdasarkan pengertian ini tidak gugur fardu 
menjawab salam yang pertama dari orang-orang yang pertama 
-karena jawaban orang-orang yang terakhir. 

Sunat mengucapkan salam di kala memasukl rumah seka
llpun rumah yang tldak ada penghunlnya 

Bila seseorang memasuki rumahnya, disunatkan mengucapkan 
salam, sekalipun di dalamnya tidak ada seorang pun; dan hen
daklah ia mengucapkan salam seperti berikut: 

.~,;fJ1~1,~1';'~:Wi .. ,...,, ,,,,, , • .,,.~..J .. J 

Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan juga kepada 
hamba-hamba Allah yang saleh. 

Dalam pembahasan terdahulu kami sebutkan ucapan yang dika
takan oleh seseorang bila memasuki rumahnya. Demikian pula bi
la ia memasuki masjid atau rumah orang lain yang tidak ada 
penghuninya, disunatkan mengucapkan salam yang lafaznya se
perti berikut: 

Semoga keselamatan terlimpah kepada kami, juga kepada 
hamba-hamba Allah yang saleh. 
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Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, hai ahli bait, 
juga rahmat Allah dan berkah-Nya. 

Sunat bersalam apablla hendak pergl menlnggalkan 
seseorang atau orang banyak 

Apabila seseorang sedang duduk. bers~a suatu kaum (orang ba
nyak), lalu ia hendak pergi meninggalkan mereka, menurut ke
tentuan sunnah hendaknya ia mengucapkan salam kepada mere
ka. Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam 
Turmudzi, dan selain keduanya dengan sanad yang jayyid26> me
lalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pemah bersabda: 

~-;:l,if"""!.-"t;(,,~\A ~~-;:!.ii ,~,,,~ij1 "Y~ ,,,,-:::'1,S1 
,, ... ~ L) '.J ,, ,, •• ~ ,, ~-l, ~ ,, 

,: ~.,,,, ~ ,,., ,.- ...... "" ... "1 ,,.-""" . 0.~"J\.•J.~l.J'-::1,lllJ L_.d,11•li-;,,, _;,,, ...,..._.., c;:,-- • u ,,,,,,. .... ,, 
Apabila seseorang di antara kalian sampai kepada majelis
nya, hendaklah ia mengucapkan salam; dan apabila ia hen
dak berdiri (meninggalkan mereka), hendaklah ia mengr.icap
kan salam pula; keadaan yang ~rtama tidaklah lebih berhak 
daripada keadaan yang terakhir. 27> 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 

26) lbnu Allan telah mengatakan, "Menurut Al-Hafizh. orang yang mengetengah
kan hadia ini hanya aeorang, aekalipun aanadnya berbilang aampai kepada 
Muhammad ibnu Ajlan." 

27) Bahkan keduanya berhak dan BUnat yang menunjukkan kepada pergaulan 
yang baik, akhlak yang mulia, lemah lembut, dan berwibawa. Apabila ia ti
dak beraalam kepada mereka ketika berpiaah, adakalanya ahli maJeli• mera
aa kehilangan karena meninggalkan Dl81'8ka tanpa mengeluarkan aepatah 
kata pun. Salam pertama aebagai pemberitaan keaelamatan mereka dari ke
burukannya ketika hadir, dan yang kedua keaelamatan mereka dari kebu
Nkannya di bla ia tidak ada. Yang pertama tidaklah lebih utama daripada 
yang kadua, l,ahkaa yang kedua lebih utama. 
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Lahiriah m,akna hadis ini menunjukkan bahwa jamaah diwa
jibkan menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada 
mereka dan yang akan berpisah meninggalkan mereka. Kedua 
Imam, yaitu Qadhi Husain dan temannya (Abu Sa'd Al-Mutawalli) 
mengatakan, "Menurut kebiasaan, sebagian orang di kala berpi
sah mengucapkan salam. Yang demikian itu merupakan doa, dan 
sunat menjawabnya. Sesungguhnya salam penghormatan itu ha
nya diucapkan di saat bersua, bukan di saat berpisah." Demikian 
pendapat mereka berdua. 

Tetapi pendapat mereka itu disanggah oleh Imam Abu Bakar 
Asy-Syasyi dari kalangan teman kami. Ia mengatakan bahwa 
pendapat tersebut tidak benar, karena salam disunatkan di saat 
berpisah, sama halnya dengan salam di saat bersua, sesuai de
ngan pengertian hadis ini. Apa yang dikatakan ole.h Asy-Syasyi 
ini adalah pendapat yang benar. 

Bersalam kepada orang-orang yang diduga tidak akan 
memperhatikan ucapan salam 

Apabila seseorang lewat di hadapan orang lain atau orang banyak. 
dan menurut dugaannya yang kuat bila ia bersalam kepada orang 
yang dilewatinya itu salamnya tidak ak.an dijawab karena bebera
pa fak.tor-antara lain karena kesombongan orang yang dilewati;. 
nya, karena dia ti~ Jnempedulikan orang yang lewat dan ucap
an salam atau karena: fak.tor lainnya- maka ia tetap dianjurkan 
bersalam dan jangan membiarkan dirinya hanyut oleh dugaan 
tersebut, karena salam mer-µpak.an hal yang diperintahkan. 
Orang yang lewat diperintahkan agar mengucapkan salam, se
dangkan mengenai jawabannya ia tidak. diperintahkan. Adak.ala
nya terjadi salah duga terhadap orang yang dilaluinya, lalu ia 
menjawab salamnya. 

Adapun pendapat orang yang mengatakan tanpa landasan, 
bahwa salam yang dilak.ukan oleh orang yang lewat merupakan 
suatu penyebab baBi timbulnya dosa pada diri orang yang dile
watinya. Pendapat ini benar-benar merupak.an suatu kebodohan. 
Sesungguhnya hal yang diperiiltabkao oleh syariat tidak dapat di
gugurkan hanya oleh hal-hal yang aemacam khayalan tersebut. 
Seandainya kita melirik kepada kh•yalan tersebut, niscaya kita. 
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tidak akan menyanggah perbuatan bodoh yang pelakunya tidak , 
mengerti bahwa perbuatannya itu mungkar. Jika kita biarkan 
orang seperti itu, niscaya hal tersebut akan menjerumuskannya 
ke dalam dosa, padahal kita tidak akan membiarkan perbuatan 
semacam itu. 

Apabila seseorang mengucapkan salam kepada seseorang 
hingga orang itu mendengar ucapan salamnya dan mewajibkan
nya untuk menjawab salam karena telah memenuhi persyaratan, 
lalu orang yang disalami tidak menjawabnya, maka ia disunatkan 
mencabut kembali salamnya itu dengan mengatakan, "Aku telah 
melepaskannya dari hakku dalam menjawab salam," atau "Aku 
telah menghalalkannya dari menjawab salam," atau perkataan 
lain yang semakna. Hendaknya ia melafazkan kata-kata tersebut, 
karena sesungguhnya hal tersebut dapat menggugurkan haknya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Abdur 
Rahman ibnu Syibl, seorang sahabat r.a., yang menceritakan bah
wa Rasulullah Saw: pernah bersabda: 

. \!_.J'.~li ~,,(':~-' ~--,:---~, ~C\ .~~ 
,, - . ,,, .. .J'IY.J ~ ~ . . v--

Barang siapa yang menjawab salam, maka jawaban itu un
tuknya; dan barang siapa yang tidak menjawab salam, maka 
ia bukan termasuk golongan kami. 2B) 

Orang yang mengucapkan salam kepada seseorang, lalu orang 
yang disalaminya tidak mau menjawab, maka ia disunatkan 
mengucapkan kalimat berikut dengan nada lemah lembut, "Men
jawab salam itu wajib, seyogyanyalah engkau menjawab salamku 
agar gugur darimu fardu menjawab salam." 

28) Badia ini merupakan bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh lbnu Sinni. 
Lengkapnya adal!ih, "Qrang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada 
orang yang berjalan kaki, Cltdllg yang berjalan kaki mengucapkan salam ke
pada orang yang duduk, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada 
orang yang banyak. Banmg aiapa yang meqjawab salam, hal itu untuknya; 
dan banmg aiapa yang tidak meDjawab salam, ia bukan dari kami.• Badia ini 
NlliA. 



662 Khasiat zikir dan doa 

Memlnta lzln 

Allah Swt. berfirman: 
" / 

~.·,t~~5-~--/<.:',,JJ "..l"~-~"JJ ~lf-g I"!..-\ :"".J1 \g~>\S' 
,,, ~,,Jly~J~ ~ 'Y ~... .. " 

'CV IJAI • ~\~~ ~J; 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki 
rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan 
memberi salam kepada penghuninya. (An-Nuur: 27) 

Dan apabila anak-anak kalian telah sampai umur balig, hen
daklah mereka meminta izin, seperti orang-orang sebelum me
reka meminta izin. (An-Nuur: 59) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan bah
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

Meminta izin itu tiga kali. Apabila diizinkan bagimu (untuk 
masuk, maka masuklah); dan apabila tidak diberi inn, maka 
kembalilah. 

Kami meriwayatkan pula hadis yang sama di dalam Shahihain 
melalui Abu-Sa'id Al-Khudri r.a. dan sahaba't lainnya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Sahl 
ibnu Sa'd r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 



Khasiat zikir dan doa 663 

Sesungguhnya meminta izin itu dijadikan hanya untuk pan
dangan mata. 

Kami meriwayatkan tentang meminta izin tiga kali melalui ba
nyak jalur. Menurut ketentuan sunnah, hendaknya seseorang 
mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian baru meminta 
izin. Untuk itu, hendaknya ia berdiri di depan pintu pada posisi 
yang tidak dapat melihat orang yang di dalam rumah, kemudian 
mengucapkan, "Assalaamu 'alaikum, bolehkah aku masuk?" Apa
bila tidak ada seorang pun yang menyahut, hendaknya ia meng
ulangi ucapan izin itu sebanyak dua atau tiga kali. Jika ternyata 
tidak ada seorang pun yang menyahut, hendaknya ia pergi. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan 
sanad yang sahih melalui Rab'i ibnu Hirasy, seorang tabi'in ka
wakan. Ia menceritakan bahwa seorang lelaki dari kalangan Bani 
Amir menceritakan kepadanya: 

/ \ ,,. /. ,, ~Lt,, J~ ... :~ J-:.~/ ~-----~ &~,1,,, ~' 1--;:.s~tr.~, -~ ~ ... _..,r..Jr';;'*'..J,,.. ,~ ... ,.., cs-- .,, 
(' ' ,,~, "-'·"1 ;Ul~-3,....,... 4~~J,i<"l..-:.w1tf"JGJ~ ~~ ..... 'C;.,..r ,,,.,,,,, ,,,f1-""J,,,... trf"'; ~ 
~ ,l "~,, .,,,,,, ~( ..... -''1-: ,, \ 1 J'1 1 n-1{~ -:- u;i : ~r ~ 
,u-l ,~r...>'~ <..l"-- u- 1U ...,. ,,, ,,.. 

~,!15[\i ~ jl_;(r '~f)UJI :'1~~1l;-~~~9 
, /,..... ,;, ~ ...... ,..... .......... J~ -~,,,,, 

. J.-..t, p_.,~;u>1~ 
Ia pernah meminta izin masuk menghadap Nabi Saw. ketika 
beliau berada di dalam rumah. · la berkata, "Bolehkah aku 
masuk?" Maka Rasulullah Saw. bersabda kepada pelayannya, 
"Keluarlah temui orang ini dan ajarkan kepadanya cara me
minta izin. Katakan kepadanya, 'Assalaamu 'alaikum, boleh
kah aku masuk'?" Ternyata lelaki itu mendengarnya, lalu ber
kata, "Assalaamu 'alaikum, bolehkah aku masuk?" Maka Nabi 
Saw. mengizinkannya, lalu barulah ia masuk. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Turmudzi melalui Kaladah ibnul Hambal, · seorang sahabat r.a., 
yang menceritakan: · 
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,,.,_, ,,. ,o -'..- ,,..- _). ,,,,..- ,,.,_, ,:; .-- / ''"' ~ ,, ~--- J o-1,, ~,~: ..I,,::''\~-~",~~..\!~-:-. ...... ~,Oll I'."--"' I~\ 
~~ rr r_....,~ r......,;.J,. -- ~\ ;....o1 .-

J,? ,,,,,,,?<,;.-:,-'<.~~,. 11-:.~,, "'I :,J'~,....,.${131~-:-:'.:~~t\ 
• ~.l 1' ~ f J\..w.l · (j-W- B=J ..- r-.J,, .. irr-~ 

Alm datang kepada Nabi Saw. dan langsung masuk mene
muinya tanpa mengucapkan salam, maka Nabi Saw. bersab
da, "Kembalilah kamu dan ucapkanlah, 'Assalaamu 'alaikum, 
bolehkah aku masuk'?" 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. 
Hal yang: telah kami sebutkan -yaitu mendahulukan salam 

atas meminta izin- merupakan pendapat yang sahih. Sehubung
an dengan masalah ini Al-Mawardi menyebutk.an tiga pendapat, 
s.alah satunya adalah pendapat di atas. Pendapat kedua menda
hulukan meminta izin atas salam; sedangkan pendapat ketiga -
yang merupakan pilihannya- mengatakan, apabila orang yang 
meminta izin telah melihat pemilik rumah sebelum ia masuk, ma
ka salam didahulukan atas meminta izin. Jika pandangan mata
nya masih belum melihat pemilik rumah, maka yang lebih dida
hulukan adalah meminta izin. 

Apabila seseorang telah meminta izin sebanyak tiga kali dan 
menduga bahwa izinnya tidak didengar, apakah ia boleh meminta 
izin lagi lebih dari tiga kali? Imam Abu Bakar ibnul Arabi Al-Ma
liki menceritakan tiga pendapat mengenai masalah ini. Salah sa
tunya ialah boleh mengulangi izinnya, yang kedua mengatakan ti
dak boleh mengulanginya; sedangkan yang ketiga mengatakan, 
"Jika ia meminta izin dengan lafaz yang telah disebut di atas, ia 
tidak boleh mengulanginya; tetapi jika dengan lafaz yang lain, bo
leh mengulanginya." Abu Bakar ibnul Arabi memberi komentar, 
"Menurut pendapat yang sahib, orang yang bersangkutan sama 

-sekali tidak boleh mengulangi izinnya." Pendapat yang dinilainya 
sahib inilah yang dimaksud oleh sunnah. 29> 

29) Seperti yang telah disebutkan di dalam hadis Abu Musa r.a., yaitu meminta 
izin itu tiga kali. Jika diizinlain, boleh masuk; dan jika tidak, ia harus kem
bali. 
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Etika memlnta lzin 

Orang yang meminta izin dianjurkan mengucapkan salam atau 
dengan mengetuk pintu, lalu dijawab, "Siapakah engkau?" Hen
daknya ia mengucapkan, "Alm adalah si Fulan bin Fulan," atau 
"Fulan yang dikenal dengan nama anu," atau dengan sebutan diri 
yang lengkap. Makruh bila ia hanya mengatakan Ana (aku), atau 
pelayan, atau salah seorang pengagum, dan lain sebagainya yang 
serupa. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim di dalam hadis Isra yang terkenaI.30> Disebutkan di 
dalamnya bahwa Rasulullah Saw. bersabda: ~u 7~: :i"'-;.i L/~:':.'"'~{i~\o,~\J\ J\7 ;_~ _j ... ::.~ 

IJ fJ':'y" ~ •• ,6 , l.r..-'·::: ,6 --;::-r-' . 
A\,,...- ,..-,1,1:. ~f'i-~J\j~~?,..,..:i~. -',::.,4.:J~ 
~ ... '#.~~ ~ (rJ ~ ~u:,..-.,., 
H~\i: -'~_,\;',Q ~\.£/I~~ ~~/8\§!., u\1Jlo,~\ ~ "!1' ::,., . ~ ~IJ '-"7_;;, _J,,,,, ,,,,, ,~,,,,, ,,,, 

. ,\ ':; ~: ij _;';,'j ~ '1-A '.?~ 
~-!: ~ " ,_,-

Kemudian Jibril membawaku naik ke langit dunia, lalu ia 
mengetuknya, 3u maka dikatakan, "Siapakah ini?" Ia menja
wab, "Jibril . ..32) Dikatakan lagi, "Siapakah orang yang bersa
mamu?" Ia menjawab, "Muhammad.,, Kemudian ia membawa
ku ke langit kedua, lalu langit ketiga, . dan seterusnya; pada 
tiap-tiap pintu langit ditanya, "Siapakah ini?" Lalu ia menja
wab, "Jibril.,, 

30) Yang dimaksud dengan Isra mencakup Mi'raj, karena hal yang berkaitan de
ngan masalah meminta izin untuk dibukakan pintu-pintu langit bagian ini 
terdapat pada kisah Mi'raj. Kisah mengenai lsra tersebut diriwayatkan pula 
oleh Syaikhain, Imam Turmudzi, Imam Hakim, Imam Baihaqi, Imam Baz
zar, dan lain-lainnya. Kisah Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah dalam jarak 
waktu delapan belas bulan. 

31) lbnu Allan mengatakan, "Menurut Al-Hafizh lbnu Hajar, istiftah ini yakni 
memohon dibukakan dengan cara mengetuk, karena suara ketukan telah di
kenal. • Hal ini diperkuat oleh sebagian riwayat yang dikemukaksn oleh seba
gian dari mereka, *Lalu Jibril mengetuk pintu langit." 

32) Jibril menyebutkan nama dirinya karena ia sudah terkenal, tiada satu malai
kat pun yang dikenal melalui namanya kecuali hanya JibriL Ia tidak menga
takan 'aku' agar tidak keliru deng8Jl yang lainnya. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain hadis Abu Musa 
yan~ menceritakan, "Ketika Nabi Saw. duduk di tepi sumur ke
bun, 3> -lalu datang Abu Bakar dan meminta izin, maka Nabi Saw. 
bertanya, 'Siapakah ini?' Abu Bakar menjawab, 'Abu Bakar.' Ke
mudian datang Umar, lalu meminta izin. Beliau bertanya, 'Siapa
kah ini?' Umar menjawab, 'Umar.' Kemudian datanglah Utsman, 
yang selanjutnya sama dengan yang lainnya." 

Kami menceritakan di dalam kitab Shahihain melalui Jabir 
r.a. yang menceritakan: 

/. .., ) ,, : //. : /. J' 1 / / ) ,,--:,, 
~- I~ ~-:a: j~ /u1,··,oi.u~"'."':"'"~O.:U'1~_~, ~\ v- LJ ,y . r........iJ...,.... ~ ,, ... e.,, / ,.., //. '1 ,..-,, ,..-, J ,., J ,..--~ J'~ \f ~ u\G\:J\.:a.! Jj\i~ 

;,, 

Aku datang kepada Nabi Saw., lalu aku mengetuk pintu, ma
ka beliau bertanya, "Siapakah ini?" Aku menjawab, "Saya." 
Beliau bersabda, "Saya, saya (siapa)?" seakan-akan beliau ti
dak menyukainya. 

Hukum menyebutkan ldentitas dirl 

Seseorang tidak dilarang menyebut identitas dirinya jika orang 
yang diajak berbicara tidak mengenalnya selain dari indentitas 
tersebut, sekalipun dengan sebutan yang mengagungkan diri, se
umpama menyebut nama julukan yang terhormat, atau mengata
kan, "Aku adalah Mufti Fulan atau Qadhi Fulan atau Syekh Fu
lan," dan lain sebagainya yang serupa. 

Kami meriwayatkan di dalam Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Ummu Hani' binti Abu Thalib r.a. yang nama as
linya ialah Fakhitah menurut pendapat terkenal, menurut penda-

33) Sumur tersebut dikenal dengan nama Aris, sebuah sumur yang terletak di 
Quba. Abu Musa adalah juru kuncinya pada saat itu, seperti yang dijelaskan 
di dalam hadis sahib. Ketika masing-masing dari ketiga sahabat tersebut da
tang, Abu Musa meminta izin masuk untuk mereka, lalu beliau Saw. meng
izinkan mereka masuk. Inti permasalahan yang dijadikan dalil dalam masa
lah ini ialah masing-masing dari mereka ketika meminta izin masuk dikata
kan kepadanya, •sipakah ini?" Lalu dijawab dengan menyebut nama jelas
nya. 
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pat lain Fathimah, dan menurut pendapat lainnya lagi Hindun. Ia 
menceritakan: 

Aku datang menghadap Nabi Saw. yang saat itu beliau se
dang mandi, sedangkan Fathimah menutupinya, maka beliau 
bertanya, "Siapakah ini?" lalu aku menjawab, "Aku, Umtnu 
Rani'." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Abu Dzar 
r.a. yang nama aslinya ialah Jundub, pendapat lain adalah 
Buraiz. Ia menceritakan: 

~-,,,,, ,-!4 ~~\~,.,-1,j~~~Jdi1Ztt;l,?.,;.:~ 
~ ~ J .. 'rJ"r"',, -7-D .,, -,,, .. .,, .. _;; 

,,,.. ' ,,.,, .., "" ,,,,,. }",,,..< ,,,,,,,,, 
~'J iJ\ii.\\-'~:.::"'{-;)\j L /'~f\~~~\ ~ .. ~0..1.-_, ~ ~(,I"' ~ ","',,,,-, _,,, 

.., ~"-'\ . ~ ~ ':iA -~l-.,? . • 

Pada suatu malam aku keluar, tiba-tiba aku bersua dengan 
Rasulullah Saw. yang sedang berjalan sendirian. Aku berja
lan di bawah sinar rembulan, lalu beliau menoleh dan meli
hatku, maka beliau bertanya, "Siapakah ini?" Aku menjawab, 
"Abu Dzar." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Qatadah yang nama aslinya ialah Al-Harits. ibnu Rab'i· r.a. dalam 
hadis Al-Maidha-ah yang di dalamnya terkandung hal yang men
ceritakan banyak mukjizat Rasul Saw., juga mengandung sejum
lah cabang berbagai ilmu. Dalam hadis ini Abu Qatadah menceri-
takan: ~ ,, , 

. .,!,il ~,~, ~,,, i~~t:::,t,-1~:-"' ~t!l~~ 1-~, ~,~ . . '.U~ ~ , ...... .J..,.. ~ C'-' 
"'"'\ ,,...Ji ,,,.,,, . oJ .. ~ 

Maka Nabi Saw. mengangkat kepalanya dan bertanya, "Sia
pakah ini?" Aku menjawab, "Abu Qatadah." 



668 Khasiat zikir dan doa 

Hal semacam ini banyak, penyebabnya ialah karena diperlukan 
dan tidak bennaksud membesarkan diri. 

Yang mendekati hadis di atas ialah hadis lain yang kami ri
wayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu Hurairah 
r.a. yang bemama asli Abdur Rahman ibnu Shakhr, menurut pen
dapat yang sahih. Abu Hurairah r.a. menceritakan: 

,,,,,,,,,,y ,:~,,,, ,,,,. ~,-:;,\'"" ~ \,,.,,,,,,.,,,, /.Ii 
•0~~~ t ~~LJ ~ t_' ;.il o..,.....J':t t .. 

Aku berkata, "W ahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah, se
moga Dia memberi hidayah kepada Ummu Abu Hurairah." 

Abu Hurairah r.a. melanjutkan kisahnya dalam hadis ini hingga 
pada bagian berikut: 

.,,,,,,,.,,. .~::',.,,,,,.J~ \ /(/'::"\..1i-~·('"J"'\,"' ,-!,~ 1~,,,.:1 
~).A_Je,u~,;ul y~ ;;w~ O_j""J"' ~V. 

-~~'=!'t' 
Maka aku kembali (kepada Nabi Saw.) dan kukatakan, "Wa
hai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doa
mu, Dia telah memberi hidayah kepada Ummu Abu Hurai
rah." 

Cabang-cabang masalah salam 

Abu Sa'd Al-Mutawalli mengatakan, ucapan selamat yang dituju
kan kepada seseorang yang baru keluar dari kamar mandi, seper
ti ucapan, "Semoga mandimu membawa kebaikan," tidak ada 
asalnya. Tetapi telah diriwayatkan bahwa Ali k.w. pemah menga
takan kepada seorang lelaki yang baru keluar dari kamar mandi, 
"Semoga ·engkau suci dan tidak najis." 

Menurut hemat kami, tidak ada suatu riwayat sahih pun 
yang membicarakan keadaan seperti itu. Lain halnya seandainya 
seseorang mengatakan kepada oraJ1g lain untuk menambah keru
kunan dan keakraban serta menarik simpati, "Semoga Allah 
mengabadikan kenikmatan padamu," dan ucapan lain yang seje
nis berupa doa, hukumnya tidak dilarang. 
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Ucapan selaln salam tidak perlu dijawab 

Apabila· orang yang lewat memulai mengucapkan kalimat berikut 
kepada orang yang dilewatinya, yaitu: "Semoga Allah membuat 
pagi harimu penuh dengan kebaikan," atau kebahagiaan, atau se
moga Allah menguatkanmu, atau semoga Allah tidak membuatmu 
terasa terasing, atau perkataan lain' yang biasa digunakan oleh 
orang-orang, ucapan itu tidak berhak mendapat jawaban. Tetapi 
jika sebelum itu ia mendoakan orang yang dimaksud, hal ini baik, 
hanya saja sebaiknya tidak dijawab sama sekali guna memberi
kan peringatan kepadanya karena ia meremehkan salam dan ti
dak mau mengatakannya, serta sebagai pelajaran baginya, juga 
bagi yang lain agar selalu memperhatikan memulai dengan sa
lam. 

Hukum rnenclum tangan 

Apabila seseorang mencium tangan orang lain sebagai rasa hor
mat terhadapnya karena kezuhudannya, kesalehannya, ilmunya, 
kehormatannya, atau karena ia selalu · memelihara diri dari dosa 
dan lain sebagainya yang termasuk perkara-perkara agama, ma
ka hal tersebut tidak makruh, bahkan disunatkan. Tetapi jika ia 
mencium tangannya karena memandang kepada kekayaan, dunia
wi, harta benda, kekuatan atau kedudukannya yang terhormat di 
kalangan ahli dunia, dan lain sebagainya, hukumnya makruh, 
bahkan sangat makruh: Imam Al-Mutawalli dari kalangan teman 
kami niengatakan bahwa hal tersebut tidak dibolehkan, bahkan ia 
mengisyaratkan hal tersebut haram. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Zari' r.a. yang pada saat itu merupakan salah satu anggota dele
gasi dari kalangan Bani Abdul Qais. Ia menceritakan: 

~ \ ,! J. ., ,,, , .,,,,,.,,. ,..,,,,, 
~ ~.,,. "'"'~~1,,T ..-:'.~ ~\JJ j"'.~·,i ~\ ,--,,, 5-e_);L:l:. G.1Gi. r--i-':,,,::--ls'fP~ .. .,, .,,.,,~.J • .,, • 

~\ ~ .,, 
-~.J' 

Maka kami bersegera meninggalkan kendaraan kami menuju 
Nabi Saw., lalu kami menr.iu.m tangan dan kaki beliau. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
lbnu Umar r.a. dalam suatu kisah, antara lain ia menceritakan: 

. Maka kami mendekat kepada Nabi Saw., lalu kami mencium 
tangannya. 

Masalah seseorang yang mencium pipi anak kecil atau saudara
:qya dan ciuman pada selain pipinya, yakni pada anggota tubuh 
lain sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan kecintaan berke
luarga, hal ini hukumnya sunat. Hadis-hadis sahib lagi terkenal 
yang menceritakan hal ini cukup banyak, tanpa membedakan an
tara anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian pula ciuman 
kepada anak teman dan anak orang lain dari kalangan anak-anak 
yang masih kecil, sama hukumnya dengan masalah ini. Adapun 
ciuman yang dibarengi dengan berahi, hukumnya haram menurut 
kesepakatan semua. Dalam hal ini sama saja antara anak laki-la
k.i dan yang lainnya, bahkan memandang dengan perasaan berahi 
kepada yang dipandangnya diharamkan pula menurut kesepakat
an semua, baik terhadap keluarga maupun orang lain. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan: 

Nabi Saw. mencium Al-Hasan ibnu Ali k.w., sedangkan di ha
dapan beliau ada Al-Aqra' ibnu Haabis At-Tamimi, lalu Al
Aqra' mengatakan, "Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh 
orang anak, tetapi aku belum pernah mencium seorang pun 
dari mereka.•· Lalu Rasulullah Saw. memandang kepada-
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nya, 34
) kemudian bersabda, "Barang siapa yang tidak be las 

kasiban, maka ia tidak dibelaskasihani. ,,3sJ · 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Shahihain melalui Siti 
Aisyah r.a.yang menceritakan: 

,. /. ~.... / ' ,,, ' ' / ,,,,, ,,,_,, / (J ,,, / ~ 
: l_;l~ l... ..-,,, $4 ~ Jl IJ~ <F' y ~'11 ~ ~ U f ~ 

' ,,,. ... ,; 7- •• ;;,- ~ "- ,,..,, j. ,,;:.r,, .. , ..... :""' 1-A\; ,,...,-< • ("'~, ~-:. ~,, -:\ .... 7 -Y,~~ a•· ' \.O;,ll~ ~ : ~i:, l~ • ~,.n.a:, . ~'-' ;,, 
..... ' ~ ..... ' ~ ' J ,0 ,,,_ ,,,.,,,, ~'-~ ~\s~i, ~J'\ ~ ~¼ '~:Jl' ~_U J \;J 

. ,. ~/ :!t 1 >'C"'!-' //1' 

~ 4T"_JJ ~ti 
Segolongan orang dari kalangan orang-orang Badui datang 
kepada Rasulullah Saw., lalu mereka mengatakan, "Apakah 
kalian biasa mencium anak-anak kalian?" Mereka (para saha
bat) menjawab, "Ya." Orang-orang Badui berkata, "Tetapi ka
mi, demi AUah, belum pernah mencium anak-anak kami." 

34) Pand~ngan di sini mengandung makna aneh atau pandangan yang mengan
dung makna marah. 

35) Man laa yarhamu laa yurhamu. Al-Karmani mengatakan bahwa keduanya 
dibaca rafa'. Al-Qadhi lyadh mengatakan, kebanyakan dari mereka mengha
rakatlinya dengan harakat rafa' sebagai Rho.bar. Sedangkan menurut Abul 
Baqii; yang baik ialah man bermakna alladzi, maka kedua fi'il dibaca rafa', 
tetapi jika dijadikan syarat bagi kedua fi'il~ya, diperbolehkan. 

As.Suhaili mengatakan, bila diartikan sebagai khabar lebih serasi de
ngan konteks pembiearaan, karena hal tersebut dikembalikan lagi kepada 
perkataan lelaki tersebut, '"Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang 
anak." Dengan kata lain, orang yang melakukan perl>µatan itu tidak dibelas
kasihani oleh Allah. Seandainya engkau jadikan sebagai syarat (yakni man 
tersebut), niscaya pengertiannya terputus dari pembicaraan sebelumnya, se
kalipun tidak secara keseluruhan, mengingat syarat dan jawabannya meru
pakan kalimat baru. Juga karena bila sesudah syarat terdapat fi'il yang di
nafi-kan, menurut kebanyakannya memakai nafi lam, bukan la, seperti con
toh: Man lam yatub. 

Ath-Thayyibi mengatakan, barangkali letak lafaz rahmah pada permu
laan hanya untuk musyakalah (penganeka ragaman kalimat), mengingat 
makna yang sebenarnya ialah, '"Harang siapa yang tidak belas kasihan kepa
da anak-anak, tidak akan dirahmati oleh Allah," maka digunakan lafaz yang 
umum agar pengertian lafaz syafaqah termasuk ke dalamnya secara 
prioritaa. 
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Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Apakah aku dapat mence
gah seandainya Allah Swt. mencabut rahmat dari kalian?» 

Demikian lafaz salah satu riwayat, hadis ini diriwayatkan dengan 
berbagai macam lafaz. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan lain
lainnya melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

. ~ ~~~1"\ ~-=-~,J~=" ;;.~l1~~ ,tr 'G ~ ~ . ' .. ~ ... y.... ..... f ......,J .J .. ,,, ~ 
Rasulullah Saw. memeluk anak lelakinya --'Jaitu Ibrahim
lalu mengecup dan menciuminya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui Al
Barra ibnu Azib r.a.36> yang menceritakan: , ~ ,,.. ,,,., ,,,, ,. /. ,,,,. , ,, Ji ,,, ,, ,.,,,,. ,,,. 

"l~•Y\•\r'.l~"-'\ \.t~·~.,\,~;(u\..- . ...- .... ~\~,,.....,~_, 
~ ~ .)l!h "\,;4,1 ..u po~ (.)J t#'!!'J • • 

,,, .. .... .. l- "'" ill' ,.. 

(/'~C'\j ,,,, qr:, ..... :'.\~ ~~~.~~~~\~i'.:;i:, 
1G u '~ . ....,..... , ~ r w,r,..-- .,,,,, 

(-(-; ,,,..J;J,,,., ,,. " l,,,, :\{'"' ,,,, .~:r "'j ,~ •e.:=-,,,1 
.\.qj..U..., "~' "' u U,I . :o P. 4..lt • • '" ... ,,, ... 3iS._r. 

Aku masuk bersama Abu Bakar r.a. di saat pertama kali tiba 
di Madinah. Ia menjumpai anak perempuannya --'Yakni Siti 
Aisyah r.a.- dalam keadaan "berbaring karena terserang pe
nyakit demam. Lalu Abu Bakar mendekatinya dan berkata, 
"Bagaimanakah kesehatanmu, hai anakku sayang?" Lalu ia 
mencium pipinya. 

36) lbnu Allan mengatakan, hadis ini diketengahkan oleh Al-Hafizh Imam 
Bukhari di dalam kitab Shahih-nya pada aklrlr Bab "Hijrah Nabi Saw.". Di 
akhir hadis ini disebutk.an bahwa Al-Barra menceritakan. "Maka aku masuk 
bersama Abu Bakar menemui keluarganya, tiba-tiba ia menjumpai anak pe
rempuannya -Siti Aisyah- dalam keadaan terbaring karena terserang pe
nyakit demam. Aku melihat ayahnya (Abu &kar) mencium pipinya dan ber
tanya, 'Bagaimanakah keadaanmu, hai anakku sayany;?"' 

lbnu Allan mengatakan, "Seakan-akan alasan mengetengahkan hadis 
Imam Abu Daud karena Abu· Daud menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi 
pada pennulaan Nabi Saw. tiba di Madinah. Sedangkan riwayat yang ada 
pada Shahih Bukhari· tidak menyebutk.an hal ini.,. Jika tidak dianalisis 11&

perti ini, maka tidak akan tampak alasan mengapa penulis lebih menguta
makan hadis SUIUffl daripada hadis sahih 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi, Imam Na
sai, dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih37> melalui Shafwan 
ibnu Assaal, seorang sahabat r.a., yang menceritakan: 

,,,,_ ............. ~ ..,,, , ,, ..... , .... 
.:11 "-'"' l5\i " ·-:,, tu, J\ \:::. ~ j\ , l...>~ ~ .,~ o\s ~J .. '~ II' .. • ,,, .,, ~,,,,,,. ,,, ,,,,, .. ,,, ' ,, ,,, f ,,,,::: .:;; ..... ,, ,,, ' ....... ~, ~,-=?,~ ..::..\J\- ~j -: .... ~'1 u ~ ~ .... ~~'"'~w, ~,,, , .. • ,. .. ~ i),&- r ._j _,...... err-,, 

,,, ~,,, -::<-:.--, ~5 .j,f .... ~,, ,,, ., ,...,,,~;Vai "'. ~i . ~ ~ .. : ~ "J '~.p "~ . ~ ~_y ,, 

Seorang Yahudi berkata kepada temannya, "Bawalah aku ke
pada Nabi ini." Lalu keduanya datang kepada Rasulullah 
Saw. dan bertanya kepadanya tentang sembilan tanda yang 
jelas. Shafi.uan meneruskan kisahnya sampai pada bagian, 
"Lalu mereka mencium tangan dan kaki Nabi Saw., dan ke
duanya mengatakan, ~u bersaksi bahwa engkau adalah se
orang Nabi' 38> • 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sa
nad yang sahih lagi baik39> melalui lyas ibnu Daghfal yang men
ceritakan: 

. (:~~, .......... ~~~~-;,;.l~~~~i~ \i\ ,-!,~f--
~_)'F,, . ~ • ..IJ 

Aku pernah melihat Abu Nadhrah mencium pipi Al-Hasan ib-
nu Ali k.w. ' 

Abu Nadhrah, nama aslinya ialah Al-Mundzir ibnu Malik ibnu 
Qith'ah, seorang tabi'in yang berpredikat tsiqah (terpercaya). 

37) Hadis hasan. 
38) Bila ingin mengetahui hadis ini secara lengkap, lihatlah kitab Sunan Tur

mudzi, hadis no. 27M, dalam Bab "M:eminta Izin dan Benopan Santun", te
patnya dalam Bab "Badia yang Menerangkan tentang M:encium Tangan dan 
Kaki". 

39) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan, "Demikianlah sanad ini di
gambarkan dengan istilah maliih. Barangkali yang dimakaud dengan maliih 
ialah ketinggisnnya, sebab aanad ini merupakan aalah aatu dari ruba'iy;yat 
Imam Abu Daud." Abu Daud mengatakan, •Abu Bakar ibnu Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami. la mengatakan bahwa Al-M:u'tamir menceri
takan kepada kami; dari lyaa ibnu Daghral yang telah menceritakan." 
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Dari Ibnu Umar r.a., bahwa ia mencium anak lelakinya yang 
bernama Salim, lalu ia mengatakan: 

. ~~j~i{. ·~ =:-e ~ ... • "~,._,,,,,,, • > 
Kagumlah kalian kepada seorang syekh yang mencium se
orang syekh lagi. 40> 

Dari Sahl ibnu Abdullah At-Tusturi, seorang ahli zuhud lagi sufi. 
Disebutkan bahwa ia datang kepada Imam Abu Daud As-Sijistani, 
lalu mengatakan kepadanya: 

"Julurkanlah lidahmu yang sering engkau pakai untuk meng
ucapkan hadis Nabi Saw., aku bermaksud menciumnya," lalu 
ia menciumnya. 

Perbuatan ulama Salaf dalam bah ini banyak sekali hingga tidak 
terhitung jumlahnya. 

Hukum menclum wajah mayat 

Tidak dilarang mencium wajah mayat yang saleh untuk tabarruk 
(mengambil berkah). Tidak dilarang pula mencium wajah seorang 
teman yang baru datang dari perjalanan atau yang sejenisnya. 

Kami meriwayatkan di dalam Shahih Bukhari melalui Siti . 
Aisyah r.a. dalam hadis yang panjang mengenai kewafatan Ra
sulullah Saw. Ia menceritakan: \ ,... ., . ,,,.,. ' ]f ,,,,,_ ,,,,..,,, .... ,,,,,.._~1,\J·'"' ~ .,, .-:'<7. .. ~~1,1,,,."' --•J"'\ .~ 

;u)(l"l""",...., ,,,'..JM' _) ... • ._, ,:,S:,< 4 ,"i,.U • """' fl1!J ,- . ~ v-' 
-~~4~~~&Zfi~~ ,,1 ...... ,a. . f . "" . ~r-'--',,,~ 

40) lbnu Allan mengatakan, dalam atsar ini penulia tidak menyebut orang ·yang 
mengetengahkannya. Di dalam kitab Af-Talulzib penulis mengatakan bahwa 
atsar ini diketengahkan oleln Abu Khaitaamah di dalam kitab Tarikh. 
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Abu Bakar r.a. masuk, lalu ia membuka penutup wajah Ra
sulullah Saw., kemudian membungkukkan badannya dan 

. . l l . 4U menciummya, a u menangis. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalm 
Aisyah r.a. yang menceritakan: 

,,, ' ;. \ ... ,,, ,,,, J , ... 
.L~-:.~ 4%'tu~~~1~"-' G~8-A11 ~.1(:;.J.' 4.::;3 ~-;}] ,,,, r-:-'J..-.. .,,. ~ .. .,,. ,, .. I 

~~&~,~~~-:;•,d,;w ,~oi;~-u~c;\jl~ .. r---'-' ...... -" (,F'r'~ ,,, ... ,, ' • • ~ ,._. .. 

. ~_,Iafi~\i 3;_;; 
Zaid ibnu Haritsah tiba di Madinah, ketika itu Rasulullah 
Saw. berada di rumahku; lalu Zaid menghadap kepadanya 
dan mengetuk pintu. Maka Nabi Saw. bangkit ke arahnya se
raya menyeret kainnya dan langsung memeluk dan mencium
nya. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 
Berpelukan dan mencium wajah selain kepada anak kecil, 

dan kepada orang yang baru tiba dari bepergian, hukumnya mak
ruh menurut apa yang telah di-nash-kan oleh Abu Muhammad 
Al-Baghawi dan lain-lainnya dari kalangan teman kami. 

Hal yang menunjukkan kemakruhannya ialah apa yang telah 
kami riwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan kitab Imam 
Ibnu Majah melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

_,,,~'l~~j\ !~ ~~-~\ \ ;ll\3~\i '~ /4; 
~ .... ,,,, I} ' ,,,,,.,,.,,,,, ,,. ,,, -<• "'.i.:. ~; 
~ll,n .Jt; lq: 3~ ~ ~~~J ~jUJ\ : J\i , ~ ioli ~ ~ 

.. ... ,, ..... ,,,, "'t,:_; q ~( ;l,( 0 ,, 
• ~ it)'-' • ,,, .. '-' ... M, 

41) Hal tersebut disebutkan di dalam hadis melalui perbuatan Nabi Saw. Di da
lam kitab Shahihain disebutkan bahwa ketika Otsman ibnu Mazh'un me
ninggal dunia, Rasul Saw. datang, lalu membuka penutup wajahnya dan 
menciumnya, setelah itu beliau menangis,_ hingga akhir hadis. 
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Seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang dari ka
mi bersua dengan saudara atau temannya, apakah ia boleh 
menundukk~n tubuh menyambutnya?" Nabi Saw. menjawab, 
"Tidak." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah ia boleh memeluk 
dan menciumnya?" Nabi Saw. bersabda, "Tidak." Lelaki itu 
berkata lagi, "Bolehkah ia menjabat tangannya?" Nabi Saw. 
bersabda, "Ya." 

Imam Turmudzi mengatakan, "Hadis ini berpredikat hasan." 
Apa yang kami ketengahkan mengenai mencium dan meme

luk, hal tersebut tidak dilarang bila dilakukan di saat baru tiba 
dari bepergian dan lain sebagainya yang sejenis, dan makruh tan
zih pada keadaan lainnya. Semua itu berkaitan dengan selain am
rad (banci) yang memiliki wajah menawan. Terhadap amrad yang 
menawan, hukumnya haram menciumnya dengan alasan apa pun, 
baik baru tiba dari bepergian ataupun tidak. Menurut pengertian 
lahiriah memeluknya sama dengan menciumnya, tiada perbedaan 
dalatn hal ini apakah orang yang mencium dan yang dicium terse
but dua orang lelaki yang saleh atau fasik kedua-duanya, atau sa
lah seorangnya saleh; semua sama, diharamkan. 

Menurut pendapat yang sahib di kalangan kami, haram me
mandang kepada amrad yang menawan, sekalipun tidak diba
rengi dengan perasaan berahi dan aman dari fitnah, perihal ha
ramnya sama dengan wanita. 

Bersalaman Oabat tangan) 

Berjabat tangan di kala berjumpa adalah sunat, dan disepakati 
oleh semua ulama. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
Qatadah yang menceritakan: 

i~~,U~~lil;i\~\(I :t:'41~~~L~fi; 
~,,,,,, > ... .,, ~ ., ... .,, .... .,, .,,, \ 

. ~ :J\s ~ ~j~~\ 
Aku pemah bertanya kepada Anas r.a., "Apakah berjabat ta
ngan dilakukan di kalangan sahabat Nabi Saw.?" Ia menja
wab, "Ya." 
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· Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim dalam hadis Ka'b ibnu Malik r.a. te,itang kisah tobatnya. 
Ia menceritakan: 

Maka berdirilah Thalhah ibnu Ubaidillah seraya berlari kecil 
ke arahku, lalu ia menjabat tanganku dan mengucapkan sela
mat kepadaku. 42) 

Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab Su
nan Abu Daud melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

(~j4~~~,j~;~~jti '~~}\~ ;t_;(?j 
. tl, ;:tt ~~7-- ~:.\~lb,,,, ~Hj..A\ "'~~~ ,,, .:, . ¥ __, ~,,, .. ""'-= . 

Ketika penduduk negeri Yaman tiba, Rasulullah Saw. bersab
da kepada mereka, 'Telah datang kepada kalian penduduk 
Yaman, mereka adalah orang yang mula-mula datang dengan 
membawa tradisi berjabat tangan." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, dan Sunan Ibnu Majah melalui Al-Barra r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

,,:;_.,,,,,,,_.,,--,,,,,,;:-{;~f-- J.5, (~~~i \-;'·{C,-.•.~--, ,,,A,, (.-1.S ,_. .. • ~ \ -A , • • J • '-='-' .. • .. ~ _•J \JI 
• ~" v,:,, # ,,, ~ .. ~ .... ,,, .. ,,, .. -- V".-

Tidak sekali-kali dua orang muslim saling bersua, lalu kedua
nya berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni sebelum 
berpisah. 

42) lbnu Allan mengatakan, "Penulis di dalam kitab Syarah Muslim mengatakan 
bahwa di dalam hadis ini terkandung makna sunat menjabat tangan orang 
yang baru tiba, demikian pula benliri untuk menghormatinya; dan seriari 
kecil menyambutnya dengan muka manis dan gembira. Berjabat tangan di 
kala bersua disunatkan tanpa ada yang memperselisihkan. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan kitab 
Imam lbnu Majah melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

Seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, salah seorang le
laki dari kami bersua dengan saudara atau temannya, apa
kah ia boleh menundukkan punggung untuk menyambutnya?" 
Beliau menjawab, "Tidak boleh." Lelaki itu bertanya lagi, 
"Apakah ia boleh memeluk, lalu menciumnya?" Nabi Saw. 
menjawab, "Tidak boleh." Lelaki itu bertanya lagi, "Bolehkah 
ia menjabat tangannya?" Nabi Saw. bersabda, "Ya, boleh." 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis yang 
menceritakan bah ini banyak. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Muwaththa' Imam Malik 
melalui Atha ibnu Abdullah AI-Khurrasani yang menceritakan: 

' ,, ,.. 1 .,,,. ' : ' ) 1 (~ 
., , .,,,. ~ .... ,i_;:L,,,. c~ :,...F/'•~tl~iUl'o"'JJo\9 ' ~..u iJ.,_. ,,, ~ ,,,, . .. ,, .. .,,,.,... .... _., 

, .,... ,J f, ,,,:u / . _:,... \""'.- I ;.• \ ,. ( :"f"' 
• ~~-e,7.Jl~.ijJ ~~ J.:>-r_J 

..... 
Rasulullah Saw. pernah bersabda kepadaku, "Saling berjabat 
tanganlah kalian, niscaya rasa dendam akan lenyap; dan sa
ling berhadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling menyu
kai dan permusuhan akan lenyap." 

Menurut kami hadis ini berpredikat mursal, 43> 
Berjabat tangan disunatkan di saat bersua. Adapun berjabat 

tangan yang biasa berlaku di kalangan orang-orang sesudah me-

43) Akan tetapi, badis ini diperkuat oleb syawahid yang berpredika~ maushul. 
Az-Zarqani di dalam kitab Syarah Muwaththa' mengatakan, "Menurut lbnu 
Abdul Barr, sanad badis ini muttashil dari berbagai jalur, dan semuanya 
berpredikat haaan." 
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reka melakukan salat Subuh dan Asar, hal tersebut tidak ada da
lilnya dalam syariat meriurut ketentuan ini, tetapi hal tersebut ti
dak dilarang. Sesungguhnya hukum asal mushafahah (saling ber
jabat tangan) itu sunat; dan sikap orang~orang yang biasa mela
kukan jabat tangan pada saat-saat tertentu, namun tidak melaku
kannya pada berbagai saat yang lainnya, hal tersebut tj<Jak ber
tentangan dengan jabat tangan yang dibenarkan oleh syariat. 

Syekh Imam Abu Muhammad ibnu Abdus Salaam di dalam 
kitabnya yang berjudul Al-Qawa'id mengatakan bahwa bid'ah itu 
terbagi atas lima macam, yaitu bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah 
makruh, bid'ah sunat, dan bid'ah yang diperbolehkan. Di antara 
contoh bid'ah yang diperbolehkan ialah berjabat tangan sesudah 
salat Subuh dan Asar. 

Menurut hemat kami, diatijurkan agar menghindari berjabat 
tangan dengan amrad yang wajahnya menawan, karena meman
dangnya saja sudah haram, seperti penjelasan yang telah kami te
rangkan sebelumnya. Teman-teman kami mengatakan, "Setiap 
orang yang haram dipandang, haram pula memegangnya, bahkan 
memegangnya lebih diharamkan." 

Memandang kepada wanita lain yang bukan mahram diperbo
lehkan bila orang yang bersangkutan bermak.sud mengawininya, 
juga dalam keadaan jual beli, menerima dan memberi serta ke
adaan lain yang sejenis, tetapi tidak boleh memegangnya dalam 
keadaan bagaimanapun juga. 

Dalam berJabat tangan dlsunatkan dlsertal dengan waJah 
yang berserl-serl 

Dalam berjabat tangan disunatkan dibarengi dengan muka yang 
berseri-seri, mendoakan ampunan untuknya dan doa lainnya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Dzar r.a. yang menceritakan: 
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Rasulullah Saw. telah bersabda kepadaku, "Jarigan sekali-ka
li engkau meremehkan perkara kebajikan barang sedikit pun, 
sekalipun dalam bentuk engkau bersua dengan saudaramu 
dengan wajah yang berseri-seri. 44> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Al-Barra 
ibnu Azib r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

Sesungguhnya dua orang muslim apabila bersua, lalu kedua
nya berjabat tangan dan saling mengungkapkan rasa ke~ 
akrabannya dan saling menasihati dengan kebaikan, niscaya 
bertaburanlah kesalahan keduanya (yakni lenyaplah semua 
dosa keduanya). 

Di dalam riwayat lain disebutkan seperti berikut: 

,,~ ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,.,.,,,,,,,,,,, 1,~ ,,i ,,, _..,,,A t;A . ~\ ~~~,,~·\ 
4U1~,1.~!J~UUj.}j.,U-.J'--" U,,, ~~,,, 
~ v-· .; ,,, ,'J 

(/ '~ t ""',,,,,.;.;.; . ~~..,~ 
Apabila dua orang muslim berjumpa, lalu keduanya berjabat 
tangan dan memuji kepada AUah Swt. serta memohon am
pun, niscaya Allah Swt. memberi ampunan kepada kedua
nya.45) 

44) Penulis mengatakan · bahwa lafaz ini diriwayatkan melalui tiga jalur, yaitu 
thalqun, thaliiqun, dan thaUqun; maknanya 'dengan wajah yang cerah dan 
berseri-seri. 

45) Juga oleh lbnu Sinni, Imam Abu Daud meriwayatkan pula di <lalam kitab 
Sunan-nya, tetapi ia menyebutkan, "Keduanya meminta ampun kepada-Nya," 
padahal merujuk kepada Abu Daud lebih utama. 
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Kami meriwayatkan pula di dalam kitab lbnu Sinni46> melalui 
Anas r.a., dari Nabi Saw. yang bersabda: 

' ~~;~~~~J.-rs::r,4,J~tZ~~u~ 
,,,, .. .,,,. ,,, ti'!, :,, 'fl ... ; '., ,,.. • ,,,, "ii' '., 

"'"· ~t'f.,,,. ,~~:-~·f ~., x~ &'~<-l ~"!-~.t,1"ri ·t:l ~, 
~~~~r :x,,-J ..... ., ~~ cr-y .. ,,,..1 .. 

~ tr~ ... ~,, ;; ill .... ~ ~ \/Lr,,_,_ J. .... . .. ' , . ,. \ .. _... ' ~.) ·..r ~ .... ,-- ~ 

Tidak sekali-kali dua orang hamba yang saling menyukai ka
rena Allah, salah seorang dari keduanya menyambut keda
tangan saudaran.ya, lalu keduanya berjabat tangan dan me1)1,
baca salawat untuk Nabi Saw., melainkan tidaklah keduanya 
berpisah sebelum semua dosanya diampuni, baik yang terda
hulu maupun yang kemudian. 

Kami meriwayatk.an pula di dalam kitab lbnu Sinni melalui Anas 
r .a. yang menceritakan: 

~ ,,,.. ~ ~ ' .J. ,,d..., ,:-.,,,,.;.r ... 
~ .... J~,~ \~ ~~~ ~4ll~.W\Q~.J~,~ 

~~_;uu,~J ,,,, ... r~J...... .,. ' ;; J~~... ,,, ... 
V. ~ ~ l (' ~:;:d~~~~ ir ~~,;~ \ J ~\. ~ \ : ~\i 

,'J ;,J,,; .... .,.. ,::, ,,,,,,,t', 
•JUJ\ '-'~ _... . 

Rasulullah Saw. belum pemah menjabat tangan seseorang, 
lalu melepaskannya, melainkan beliau berdoa, "Ya Allah, beri
kanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhi
rat, dan peliharalah diri kami dari siksa neraka. • 

46) Sanad hadis dhaif, disebutkan oleh Al-Mundziri di dalam kitab At-Targhib 
wat Tarhib melalui riwayat Abu Ya'la. la memulainya dengan kalimat 
ruwiya, tetapi dia bersikap diam di akhirnya (tidak memberikan penilaian); 
hal ini menunj\d[kan ke-dhaif-an hadis. Ibnu Allan mengatakan, Al-Hafizh di 
dalam ltltab Al•Khuhalul Mu1affira,h Li.clz Dzun.uubil Mutaqaddimah wal 
Muta-akhkhira.h mengatakan bahwa hadis ini diketengahkan oleh Ibnu Hib
ban di dalam Kitabudh Dhu'afa. Menurut hemat kami hadis ini diriwayatkan 
juga oleh Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah; tetapi di dalamnya tidak 
terdapat ikatan salawat untuk Nabi Saw., tidak pula dosa-dosa terdahulu 
dan yang kemudian diampuni. 
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Makruh membungkukkan punggung datam menghormatl 
seseorang 

Dimakruhk.an membungkukkan pun,~ng dalam keadaan apa 
pun untuk menghormati siapa pun.4 Hal ini dituajukkan oleh 
dalil yang telah kami sebut di dalam kedua pasal sebelumnya, ya
itu dalam hadis Anas r.a. yang menyatakan, "Bolehkah ia mem
bungkukkan badan untuk menghormatinya?" Nabi Saw. menja
wab, "Tidak boleh." Hadis ini berpredikat hasan, seperti yang te
lah kami katakan; dan belum pemah ada hadis lain yang menen
tangnya, maka tidak ada alasan untuk melanggarnya dan jangan 
terbujuk oleh banyaknya orang yang melakukan tradisi ini dari 
kalangan orang-orang yang mangaku dirinya ahli ilmu atau ahli 
kebajikan, karena sesungguhnya ber-iqtida hanyalah kepada Ra
sulullah Saw. Allah Swt. berfirman: 

47) Di antara ulama ada yang mengharamkannya. Haram pula sujud di hadapan 
para guru, tetapi tidaklah sama dengan kisah tentang saudara-saudara Nabi 
Yusuf yang disebut di dalam fll'lllan-Nya: 

. 'E.\_:'.,, ,;~, . .,~-:" .... :.,"::ti"i': . .,...,.-1 .... -= ...... 
, .. : ._._,,~ -~qJ~J~r~ ... ~~ ~.;' 

Dan ia menaiillan ibu bapallnya h atas singgasana. Dan mereka (semuanya) 
merebahllan diri sera;ya sujud. (Yusuf: 100) 

Karena hal tenebut merupakan syariat bagi umat sebelum kita, sedangkan 
syariat kita melarangnya. lbnul Jauzi di dalam kitab Zadul Masir mengata
kan bahwa sajud yang dilakukan mereka (wnat terdahulu) ialah dengan 
membungkukkan punggung, seperti yang biaaa dilakukan olah orang 'J\jam. 
Selaqjutnya Ibnul Jauzi mengatakan bahwa umat di masa itu sebagian 
menghormati sebagian yang lain dengan bersajud dan membungkukkan ba
dan, maka Nabi Saw. melarang hal tersebut. Anal r,a. menceritakan: 

~J-'if ~ • • -n:-... , ~~'.' / ~,-;-., ......... ~ 'J~, .... ,".' J~-.\j 
• :& \9 ~ GJ~, '~-~ ... 1J-l>-\.,.4Jl\ _,...,.J': • \,,r,"'JU 

&orang leldi bertanya, "Wahai Rasulullah, aaeorang di antara lcami ber
jumpa ungan temann;ya, bok/alala ia men'bungllullan badann;ya untull 
menghormatn;yar Nabi Saw. menjawab, 'Tidd 6oleh. • 

lbnu Katair di dalam kitab Tafar-nya mengatakan. ba4wa )lal tenebut dipe~ 
bolehkan oleh syariat mereka; apabila mereka menyalami aeorang pembesar, 
maka mereka bersajud. Hal tersebut diharamkan olah lalam dan mengkhu
auakan IUjud hanya kepada Allah Swt. 1aja. 
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.. .1 .,,,-''.:. ,r .. ~ ~~ !<,:.-- r,, '"'i1 .1t • ., ~\,., J , ,,r:,, 
V :_r-\ •'.Jf''-'-w;,~\.e_JO_J • 0¥(/' ~ '-.J 

Dan apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, maka teri
malah. Dan apa yarig dilarang ·bagi kalian, maka tinggalkan
lah. (Al-Hasyr: 7)48> 

f , ~ ,, .. ,,, ,,, , ,.,, .. ,,,,. ,,,,,,. -! '!"',,., ,,,,, ,,,-:"-~-,r;; -:'" .. ,, . ""'l~ 
~' t A n-(!.lJ \ ~ ~' I • J! •..c.u \So, '-'-'...U _J.). =-:,,,9 ,* ... ~.. ,,,, ' ' ... ,,..., ..., ~' I.,' ,,, •• ..,,, ~ . / 

,f,1_,;.ll .~,~~ 
Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya 
takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. 
(An-Nuur: 63) 

Dalam Kitabul Janaiz telah kami sebutkan sebuah hadis yang di
riw~yatkan melalui Al-Fudhail ibnu lyadh r.a. yang maknanya 
tersimpul seperti berikut: 

Turutilah jalan-jalan petunjuk dan janganlah kamu keberat
an karena orang-orang yang menempuhnya sedikit, dan hati
hatilah kamu terhadap jalan-jalan kesesatan, dan janganlah 
kamu terbujuk_oleh bq,nyaknya orang yang binasa. 

Hukum menghormat~ orang dengan cara berdlrl 

Menghormati orang yang baru masuk dengan cara berdiri, me
nurut pendapat yang kami pilih hal tersebut disunatkan terhadap 
orang yang mempunyai keutalJlaan · yang jelas, baik ilmu, kt.ba
jibn, kehormatan atau kekuasaanbya yang dibarengi dengan me-

48) Sekalipun ayat ini _berkaitan dengan masalah harta fai', hanya makna yang 
dikandung -yaitu menerima apa yang didatangkan oleh Rasul dan mening
galkan apa yang dilarangnya- bersifat umum, maka penulis mengetengah
kannya dalam bab ini; kesimpulannya ialah hanya mengiluaii · Rasul Saw., 
bukan orang lain. 
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melihara diri dari dosa-dosa, atau ia mempunyai hubungan keke
rabatan serta lebih tua, dan lain sebagainya. Sikap berdiri ini un
tuk menunjukkan kebajikan dan penghormatan serta memulia
kannya, tetapi bukan untuk riya (pamer), bukan pula mengagung
kannya. Pendapat yang kami pilih ini selalu diamalkan oleh ula
ma Salaf dan ulama Khalaf. 

Kami menghimpun masalah ini dalam suatu juz yang di da
lamnya terhimpun hadis dan atsar serta pendapat para ulama Sa
laf serta perbuatan mereka yang menunjukkan hal tersebut. Kami 
sebut pula di dalamnya hal yang berbeda dengannya setta penje
lasan mengenai sanggahannya. Barang siapa yang masih memer
lukan keterangan lebih lanjut, hendaklah ia merujuk kepada 
kitab tersebut dengan harapan semoga kesulitannya lenyap. 

Hukum berzlarah 

Disunatkan dengan sunat yang kukuh (muakkad) ziarah kepada 
orang-orang yang saleh, saudara, tetangga, teman, dan kaum ke
rabat. Disunatkan pula menghormati mereka serta berbuat keba
jikan dan bersilaturahmi dengan mereka. Rincian mengenai hal 
ini berbeda-beda, sesuai dengan keadaan mereka, kedudukan, dan 
kesenggangan waktu mereka. Dianjurkan, ziarah yang dilakukan 
bukan dengan cara yang makruh dan dalam waktu yang disukai. 
Hadis mengenai masalah ini cukup banyak lagi terkenal. 

Di antara _ hadis terse but yang paling baik ialah apa yang 
kami riwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui · Abu 
Hurairah r.a., dari Nabi Saw.: 

/: ,, ,,,,,. ;'. ,.: ' ,,,,,. ,,., ,... ,,,,. ~~_c_'f~'.f,,~--,r .... , ~~,:.: .• ~,_,"'!,.., ... ,-:-.?. ,.,, f", 
.,,.,,.~ er-(; 41..u ~i:, ,~_r,~;,,fiJ~ ._. _)'j ~__)() 

~--J~1:1 :2\i, i"..1·.z. -:,,, , ..-.,;~·~I fifi. ~r--,.... ~ .,, .. j .. ,,. ~ () II .. f.:> '~ "--, ,,,.. ..., "" .,, ., .... ..... ,,, ,,.,,,,. ,, " ,,.,, 
...) '..1;. Sf t() \j t ,--:--._ ...... ~ ': ... --,~ (!ft _\ ~. 

1 
... , ,~ .. ,,,;1 \ 

,,, ..J .. -, • '+-:'_f ~-~~ ~ (.Ji,'~"""' 
,.-, ,:, 'I,_ ,, ,,,, "-' \ ~ . 1_ ,, ., A ~ \ J.J 
al.14li't>\.~1Ji1Jfa; ~ij 22\i ,J~ .1,,J ~ .. /-:::\ ,, "' ,,,, ,.,., ,,,, .. 1·~, ,...,,,.. . .,,, {;'< cl .... ;:--,.,,:: . ~ ..... ,.- , " '"" ii" .. _,..., .,.. . . - -'I.IP 

Seorang lelaki (di masa dahulu) l>erkunjung kepada saudara
nN 190118 tinggal di kampung lain, maka Allah Swt. menugas-. ' ' 
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kan malaikat49> untuk menjaga jalan yang dilaluinya. Ketika 
lelaki itu sampai kepadanya, ia bertanya, "Hendak ke mana
kah engkau?" Lelaki itu menjawab, "Aku hendak mengunjungi 
seorang saudaraku yang tinggal di kampung ini." la bertanya, 
"Apakah engkau mempunyai suatu nikmat (keperluan) yang 
engkau harapkan darinya?" Lelaki itu menjawab, "Tidak, aku 
menyukainya hanya karena Allah Swt." la berkata, "Sesung
guhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menyam
paikan bahwa Allah Swt. mencintaimu sebagaimana engkau 
mencintai saudaramu itu karena Dia." 

Madrajatihi, jalan yang dilaluinya. 
Tarubbuhaa, engkau jaga dan engkau pelihara sebagaimap.a 

seseorang memelihara anaknya (yang engkau harapkan). 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan ki
tab lbnu Majah melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

3 J~~,~\f ,J~:U,~~C\_;\S_jf 4~;:;~y >-> ., .,,,, ., 
~. _,,., ~\"., ,.. ;r:> .-:~ I ~ ~ ,... 1 •.,.., ~ ,~ t., .JjV . _.___,~ ~.., 4 (,!.) .. ~U-.J 

• ,,,, - (,,,1',,,- • • • ,, 

Barang siapa menjenguk orang sakit atau berkunjung kepada 
saudaranya yang ia cintai karena Allah Swt., maka ada pe
ny_eru yang memanggilnya, "Alangkah baiknya engkau, dan 
alangkah baiknya perjalananmu, serta engkau akan menem
pati surga sebagai tempat tinggalmu. n50) 

Memlnta dlzlarahi kepada orang yang saleh 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui lbnti 
Abbas r.a. yang menceritakan: 

v.~~ ~~,1....-~'\-: 1:, J ~ ~lu,1.,.,~~,a\i ,- _,I_,.-- -4 'ti1""U: ~ f ._j .J"' .,. trt"' > 

-'9) Allah menugaskan malaikat untuk menjaga jalan yang dilaluinya. Rashidan 
artinya penjaga. 

50) Hadis ini hallan berikut ,yawahid-nya. 
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,,,, ,: ,,, , .,, ,,, ... ::tt ,,,,,,, •J'"'- ~} ........... 
~~~.,) I !Jfl ~ G.JJ)~fal \ r:.:.i.,_:i c:,\ c.!,l~i •.! 

. ( ((~~(: ... ,~,, ,·~ ~l~ ~ ~ ct&j. ~~ ~! 
'"' • ~"' . '-' ~ ~ '-T.."':" ,, '{; i' 

Nabi Saw. bersabda kepada Malaikat Jibril, "Apakah yang 
mencegahmu untuk menziarahi kami lebih banyak daripada 
kamu rhenziarahi kami sekarang?" Maka turunlah firman
Nya, "Dan tidaklah kami (Jibril) turun kecuali dengan perin
tah Rabbmu. Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di hadapan 
dan apa yang ada di belakang kita." (Maryam: 64) 

Menjawab orang yang bersln dan hukum menguap 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Abu 
Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang bersabda: 

!'<i:\~';\f ,~i§\~_,-;-:,,,,' ,,,,,,~t\'.~J, 1t::;~,~, r:'. , . c/':..J (Y • ,, .. C:J u, 
~--. J"""J,,,, ""'\ ,,,,,, ,... ~"J t~- \~.~ ~,,,,~ ".'t\.!, ,,,,~ \,,, ,,,.,. '"--' ~0 ~ ~·· ~fr' .. cJI) ,<:I .. 4ll .U-_j 

.,,,,, ...,,,,, -,,,. ' , 
~\$'~\i,,·, ,t;:lt1 ~A~ \Zli '~~~ '\il-; 'tu\ ~"S • ,,, "1 ... (.T, _rv ,,, • J J _.J..-

/,j ~ ,,,,,,,,,'-~~,-:-\~,, .......... ,~,( ,,,,,~.~ .. ,,,,,x~""":" ;z:,_,. :, .... ...-:, 
., ~~ .... ~ J .l.- u'-' ,.vl \;Do~ · , · ~ _, • ,,,,, ., l.,.: .. ,. (' ,, ,,,.., ' ,,. " -oh• ,,+,1 I~ .. ,, 
Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci meng
uap. Apabila seseorang di antara kalian bersin, hendaklah ia 
memuji kepada Allah Swt., dan sudah merupakan hak bagi 
setiap orang muslim yang mendengar pujian tersebut untuk 
mengucapkan, "Semoga Allah merahmatimu." Adapun meng-

, uap merupakan perbuatan setan. Bila seseorang di antara ka
lian hendak menguap, hendaklah ia menahannya sedapat 
mungkin. Sesungguhnya jika seseorang · di antara kalian 
menguap, se?an menertawakannya. 

Ulama mengatakan, bersin itu penyebabnya terpuji, yaitu diaki
batkan oleh kekeringan pada tubuh mengingat menipisnya endap
an yang merusak dan ringannya makanan. Sedangkan hal terse
but merupakan hal yang dianjurkan; mengingat mengurangi ma-
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kan dapat melemahkan nafsu syahwat dan memudahkan untuk 
taat, sedangkan menguap sebaliknya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi Saw. pemah bersabda: 

''-...1,, ,,,,\~~, ~!~\~ ~ ~2',, J ~:~~:J. " ..... ...,.,~t,;c(.\ -~JO ~~-' 4-0) ., ~ .) 
. ~- ...... , ,, .,, .. \ ,, ,, J1 . .. ,, ,,, ,,,. ' ..... J,,:, 
t>\~~:j'(J.9 4~h!J~;1 f4) /4\;~\9 l~\~j. 

,, J ,,. ,,,, ,J \ ~.., ,, 
. ue,-•• • ,,,,,F.,.J 

Apabila . sesfJorang di antara kalian bersin, hendaklah ia 
mengucapkan, "Segala puji bagi Allah," dan hendaklah sau
daranya .atau temannya mengucapkan kepadanya, '!'Semoga 
Allah merahmatimu," lalu ia membalasnya, "Semoga Allah 
memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaan
mu." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Anas r.a. yang menceritakan: · 

. ,: ..... ,' ~ ,,,, ,,, 
r,.,J.. ~ :-~-:.-: ~ ........... ..l·~-.~,u~"' ~~, \• -. ,k, ..... ~¼¢-,~ " , • ,,t I_J,-,,.-,~ ~ ~uJ'Jl!'-J ,, ,,, 4 .,:.. ,, 7 ,,, 

,.~ ..... ,,.-=f\'i!~~ J•.,.-:''"t .,, ... h:~ J~~f", ""'.:.'"t, "~~-: ,,.u.n, : ~ .u., ",S;AJ u"° "r~ L .. , ,,,eJJII.J 
.,,_ ' . _, ;,, .. A ,,-.,.. " J. ~,..._, / ,,,. ,. /;'_, 

;!~1J ,;}~~\~~ iJ\.j ,~:?,:> ?J<~::c,ekP~ 
. J~~\~<. 

Ada dua orang lelaki bersin di hadapan Nabi Saw., lalu be
liau men-tasymit (menjawab) salah seorang dari keduanya, se
dangkan yang lain tidak beliau jawab. Maka berkatalah 
orang yang tidak di-tasymit, "Si Fu.Ian telah l,ersin, lalu eng
kau men-tasymit-nya; sedangkan ketika aku bersin, engkau ti
dak men-tasymit-ku." Beliau Saw. menjawab, "Orang ini me
muji kepada Allah Swt., sedangkan engkau tidak memuji ke-
pada Allah Swt." . 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Musa Al-Asy'ari r.a. yang nienceritakan: 
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;'! ,..,,, ,,, ' • 

~
,,, _;;;~\-:, Jf.,~,,,,,,~~ ... ,'.'.'.' .'f,u~ . , .... •"' .... J" ..... "" :., :o~ ~~"""' 4.U O..,JMJ.J, .. , .... ,,. ,, .r.- ,,...,... ,, ' ,,,,,, 
J "-!. - "",! .(l '{ ), \ ,,,.,,, ; ~I~ J "!. "' ~,: ,,,, I /4; "" \ ~ ,,, _t •~..,I I f;,>.J\.9 ;U) ~ c.JI:' '~· 4 ,J C,,L.&l ..u) ~ ,.. ,,, .. ., ,,, ,,, 

Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Apabila 
seseorang di antara kalian bersin, lalu ia memuji kepada 
Allah Swt., maka jawablah dia; jika ia tidak memuji kepada 
Allah, janganlah kalian menjawabnya." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Al-Barra 
ibnu Azib r.a. yang menceritakan: 

,; ,,, J~ ' ' -""· .,., ,,, ,-:-,, .,(\. ,,,,, ':"" ,< .. ,1',,, ~~ ~-::':"" ~~ \ ~. ~ \"' ,,, ,,, ~ .... ,,, \ Uf.? -~~U~J ,~ r..J.J,,.- ,,, ir-..- ~J v' 
.. ..-. ,,,,,, ~.,,,Tl ., :::..- .. (~\~ ,'!'.,"" • ~ "'t, .. ""r, 4-1\;.~' ,\:,a), .. , .. .,,1.J ,9.J. '-l.iJ ~ '~? ,,~ 
., · · ::2".':.c ,: ... ,; ;uZr ~..,<:; .,,, .:a;, .. ,:,,,... ~r:, · r'lJ.,.., 't · ,~., I.~ ~J_., ,~..u 
Rasulullah Saw. telah memerintahkan kami kepada tujuh 
perkara dan melarang kami dari tujuh perkara lainnya; be
liau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, 
mengiringi jenazah, men-tasymit orang yang bersin, meme
nuhi undangan, menjawab salam, menolong orang yang ter
aniaya, dan melaksanakan sumpah. 5u 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Abu 
Hurairah r.a., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

.~ :-'t\-!1,,, .... t::·<a~,,~.,. 9,,r~..,_,,,~.,.,,.,~J.",'~,,., '~..P" dJ~_J' ~~ J.J l .-.. ~ . ,~ 
,,,,. (,)'*-_,. ,, l,,T 

51) Kelengkapan hadis tersebut adalah sebagai berikut: 

.,,,..,. a~ol' .... ,. .,..,.... . ,;.1,, ~,.,~~.,,,, .. ,,, ,,,.,_ \'~ .. ,,, ,-:-$~,,, .•.c.•~ • ·w ............ •-'!:.•,--uu- • .• -~1 .. ~-~ ~ • i,,CJ.... ,,, ), ;,"'-'--~J :. .J, J , . ..,,,~ ...ii 

. -l ..... !.4)1' ..... "' .,~. ~-//"' ~ ".f ~....... . -~- '::t\ • .,,,,,,' ·ci 
• ~'"':":,.. '.j ~~... :, ·...t,..,, ~u".J ·~ if J ..t ... 

Dan beliau melaran.g kami memakai cin.cin. atau stempeldari emas, minum 
di wadah perak, memakai pelana dari kain. sutera, memakai kain qissi, kain. 
sutera, kain. istabraq, dan. kain. dibaj. 

Ser11ua kain yang dimaksud dalam hadis ini terbuat dari kain sutera, hal ter
sebut dilarang bagi kaum laki-laki. (pent.) 
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Kewajiban seorang muslim te,Jlhadap mu.slim yang lain ada li
ma perkara, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, 
mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan men-tasymit 
(menjawab) orang yang bersin. 

Di dalam riwayat Imam Muslim dinyatakan seperti berikut: 

.1l~'~' .... , ~~ !.l' :.~-',6;-;J,3\ \ ~~. 11• .J "..\i "~- 1 "'"i ~ ,. 
' !)J ...... r;-- .......... ,.~""""~&> 

,; t\ \ :i ;~ t7,;.\,:\ ., J.1 "....- ': 1{ ,....l ,,.... ,. ':C ., \ \<\.... .J ,, ,-;: 
'-'J J).d \4\J ~i., ,J!?:; <211 11• .)I A , ~1,9 

_,,, 0 _ ~--r- f ,. J ' • • 1 :~,< ~ r--r:-, .... -'"-',: < .... ,-:, .... J "",:,: .... t:,...-:: 
• • \11,,,;,J\.A ~J..J ,o~ ~~ .)J.-' ,4 .. 0-11,f '-uu ,. ~ .... 

Kewajiban seorang mu.slim terhadap mu.slim yang lain ada 
enam perkara, yaitu: Apabila engkau bersua dengannya, ucap. 
kan salam kepadanya; apabila ia mengundangmu, maka pe
nuhilah undangannya; apabila ia meminta nasihat kepada
mu, maka nasihatilah dia; apabila ia bersin, lalu mengucap
kan pujian kepada Allah Swt., maka tasymit-lah (jawablah) 
dia; apabila ia sakit, jenguklah dia; dan apabila ia meninggal 
dunia, antarkanlah (jenazahnya sampai ke kuburan). 

Yang dlsunatkan setelah bersln 

Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang bersin, setelah itu 
ia disunatkan mengucapkan kalimat alhamdu lillaah (segala puji 
bagi Allah); tetapi seandainya ia mengucapkan alhamdulillaahi 
rabbil 'aalamiin, (segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam), hal 
itu lebih baik baginya. Seandainya ia mengucapkan, alhamdu 
lillaahi 'alaa kulli haalin (segala puji bagi Allah dalam semua ke
adaan), maka hal ini lebih afdal. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan 
yang lainnya dengan sanad sahih melalui Abu Hurairah r.a. yang 
menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: · 

~"LJ,·!tt~ ~~-~~ "~-Jl :t::;.a .... '$,,~ ~'<-!!\ ~1:-s-'l\ 0 _,.-,o-:1.J \ ~ rr-,, .... .. ~ ' . .... ,, 
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Apabila seseorang di antara kalian bersin, hendaklah ia 
mengucapkan, "Segala puji · bagi Allah dalam semua keada
an." Dan heridaklah saudaranya atau temannya menjawab, 
"Semoga Allah merahmatimu," dan ia pun membalasnya, "Se
moga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaan
mu." 

Seorang lelaki bersin di sebelahnya, lalu ia mengucapkan, 
"Segala p1J.ji bagi Allah, dan semoga salam terlimpah kepada 
Rasulullah Saw." Maka lbnu Umar berkata, "Aku pun meng
ucapkan, 'Segala puji bagi Allah, dan semoga salam terlim
pah kepada Rasulullah Saw.,• tetapi bukan demikian yang di
ajarkan oleh Rasulullah Saw. kepada kami. Beliau mengajar
kan kepada kami agar kami mengucapkan, 'Segala puji bagi 
Allah atas semua keadaan' . ..62) 

Setiap orang yang mendengamya disunatkan mengucapkan kali
mat berikut: Yarhamukallaah (semoga Allah merahmatimu), atau 
yarhamukumullaah (semoga Allah merahmati Italian). Sesudah 
itu orang yang bersin disunatkan pula menjawab: Yahdiikumul
laahu wa yushlihu baalakum (semoga Allah memberikan petun-

52) Di dalam sanadnya terdapat Hadhrami ibnu Ajlan, pelayan Al.Jarud; tiada 
yang menilainya tsiqah kecuali hanya lbnu Hibban. Sedangkan perawi lain
nya tsiqah. Sebagian dari isi hadis ini diperkuat oleh ayah.id yang disebutkan 
di dalam hadis sebelumnya. 
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juk, kepada kalian dan memperbaiki keadaan .kalian), atau yagh
firullaahu lanaa walakum (semoga Allah mengampuni kami dan 
kalian). 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Muwaththa' Imam Malik 
melalui. Imam Malik, dari Nati', dari lbnu Umar r.a. yang menga
takan: 

11 ... ~\\J~;" t-"•t"i>, -;.,.,,,.,: ~(J. :,aj~<., .... ..-:,~~\~\ 
~!l}J v-! "'~ ~.1.. ~ .. ., ~~ !J_, 

· .~jl4~\~j 

Apabila seseorang di antara kalian bersin, lalu. diucapkan ke
padanya, "Semoga AUah merahmatimu," hendaklah ia meng
ucapkan, "Semoga Allah merahmati kami, dan kalian; dan se
moga Allah mengampuni kami, juga kalian. n5a) 

Semua itu disunatkan, tidak ada sesuatu pun yang wajib dalam 
masalah ini. Teman-teman kami mengatakan, tasymit -yakni 
ucapan, "Semoga Allah merahmatimu"- adalah sunat kifayah. 
Seandainya diucapkan oleh sebagian dari para hadirin, hal terse
but sudah mencukupi bagi semuanya, tetapi yang paling afdal 
ialah hendaknya masing-masing dari mereka mengucapkan kali
mat tersebut, karena berlandas kepada makna lahiriah hadis sa
hih yang telah kami sebutkan, yaitu: 

. ~,~~-., :Z a·-!.,~,~ ..l -~1 .. '!li:1~- \l;."\e= J.. ~" .,. \,:,-- -,,, r,- iJ 
Maka sudah merupakan hak bagi setiap muslim yang mende
ngarnya mengucapkan jawaban kepadanya, "Semoga Allah 
merahmatimu. • 

Keterangan yang kami sebutkan di atas menyangkut sunat ber
tasymit merupakan mazhab kami, sedangkan murid-murid Imam 
Malik berselisih pendapat mengenai hukbm wajibnya. AI-Qadhi 
Abdul Wahhab mengatakan, "Men-tasymit orang yang bersin hu
kumnya sunat, dan men-tasymit orang yang bers~n cukup dilaku-

63) Sanad hadis ini ,ahih. 
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kan oleh salah seorang jamaah," sama halnya dengan mazhab ka
mi. Sedangkan Ibnu Muzayyah mengatakan, masing-masing 
orang dari jamaah diharuskan men-tasymit-nya; pendapat inilah 
yang dipilih oleh Ibnul ,t\rabi Al-Maliki. 

Orang yang bersln tetapl tldak membaca tasymlt, tldak 
boleh dl-tasymlt 

Apabila orang yang bersin tidak membaca tasymit, maka ia tidak 
boleh di-tasymit, berdasarkan dalil hadis terdahulu. Paling sedikit 
dalam mengucapkan hamdalah dan tasymit serta jawabannya 
ialah mengucapkannya dengan suara yang dapat didengar oleh te
mannya. 

Begitu pula orang yang bersin yang mengucapkan lafaz selain 
alhamdu lillaah, ia tidak berhak mendapat tasymit. · 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Su
nan Turmudzi melalui Salim ibnu Ubaid Al-Asyja'i, seorang saha
bat r.a. 54> yang menceritakan: 

4 ,, ~ .... '\ ~~ ' • ,,,,, • .... ~ &-;t!_""' ~~j\ ~~ ~;w\ ,,,.,,,. ~IJ'-'-'~ ~ ~~ f,:-; .... ~ ,;f~.J...... ,, ~J ,,,.t;- .... 

;. ,,:,~~\t,_t;a~ l~)(:J, iJul ,,-;iJi 
~~J,,t.1c.'3} ,Ji;~{. ,~\~jJJ~~:~ 
)'"' ,,,,,.~, 11 .. :--t~ .~r', .... ,, ............. ~,,,. 1,~.-'.\.\ ,,..,,,.,,,: 
~u}'\J~.J ~~~ ~j!=.U ,(:;\.u.~ ~J.t 

•!~,..(JI"\ J. 7..., - ;.,.~ • .,,..., - j'J~t''.., '~ \~"'""' ~J 4ll(#J fF'~ i_p.J :/.. .... 

54) Al-Gharnathi di dalam kitab Silaahul Mu-min mengatakan bahwa di dalam 
kitab Sittah (kitab hadis yang enam) tidak terdapat hadis Salim kecuali ha
nya dua buah hadis, salah satunya adalah hadis ini, sedangkan yang lainnya 
ialah: 

(: ..... , ,::, .... ........ , .,. .... _ _... ... ·~ ~ .... a-ui,~ ... _ -:t, \i"' ..... • \ ... ~u--~r-'_j,~ ~'7'..#' 
Nabi Saw. mengalami tak sadarkan diri dalam sakitnya. 

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmudzi di dalam A8y-Syamaall, juga 
oleh Ibnu Majah. 
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Ketika kami sedang berada di hadapan Rasulullah Saw., ti
ba-tiba seorang lelaki dari kaum yang hadir bersin, lalu ia 
mengucapkan, "Semoga keselamatan terlimpah kepada ka
lian." Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Dan semoga pula 
atas dirimu dan ibumu . ..55) Kemudian beliau Saw. bersabda, 
"Apabila seseorang di antara kalian bersin, hendaklah ia me
muji kepada AJ.lah Swt.," lalu beliau menyebut beberapa ma
cam lafaz pujian, "Dan hendaklah orang yang ada di hadap
annya mengatakan kepadanya, 'Semoga AJ.lah merahmati
mu'." Dan hendaklah orang yang bersin itu menjawab 
(merek.a1 "Semoga Allah mengampuni kami dan kalian . ..6G) 

Hukum membaca hamdalah ketika bersln sewaktu salat 

Apabila seseorang bersin dalam salat, ia disunatk.an mengucap
kan, "Segala puji bagi Allah," dengan suara yang terdengar oleh 
dirinya sendiri. Demikian pendapat k.ami. Sedangk.an menurut 
murid-murid Imam Malik ada tiga pendapat, salah satunya ada
lah pendapat ini dan dipilih oleh lbnul Arabi. Pendapat kedua 
mengucapk.an hamdalah dalam hatinya sendiri, sedangkan penda
pat ketiga mengatakan tidak boleh ber-tahmid dengail suara ke
ras, tidak pula dalam hati. 

Disunatkan menutup mulut sewaktu bersin 

Menurut ketentuan sunnah, apabila seseorang akan bersin, hen
daklah meletakkan tangan atau pakaian atau penutup lain pada 
mulutnya, dan merendahk.an suara bersinnya. 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Su
nan Turmudzi melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan: 

.,,,,,,,J ,:~ .,,,.,,,,, ' 
~":."\o.t _..,~.,,,. ~f.'4\j\ ~ ~~ "~ ~~,W\ ~ ")"' ~~ .~..J .. ~.J ,,,, r-'.J,,.. . , '.J"'J cJ 

~ .,.,,,. ,~ ~ ,: "f ~,: ,: .,,,. "· -,.. • "'~. ~,,.~.J .~-' '~rs-
55) Mula Ali Al-Qari' mengatakan di dalam kitab Al-Mirqa.at, bahwa 'alaika wa 

'ala ummikas salaam dapat pula diartikan sebagai kata teguran terhadap 
ucapan yang bukan pada tempatnya, dan bukan sebagai jawaban aalam. · 

56) Lihat komentar pada kitab Jami'ul Ushul, juz 4, him. 328. 
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Rasulullah Saw. apabila bersin selalu meletakkan tangan 
atau pakaian pada mulutnya, lalu merendahkan atau mene
kan suara bersinnya dengan hal tersebut. ' 

Perawi merasa syak terhadap kedua lafaz tersebut, yang mana 
yang terpakai. Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpre
dikat hasan sahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Ab
dullah ibnuz Zubair r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pemah bersabda: 

,,, J "':)?,.,,,,.. \,,,. ,, .... ,,,,. ,.,-:'1u ;,~t\ "'·.... " , ~ .... -:,,~'I',\"'\ 
.,...au.uaJ.l•'-,J_jC:.:.,U~ dJ O . ~ •-'>....., U v.;. J ;;, > ,,,. (....· .. v- ,,. 

Sesungguhnya Allah Swt. tidak menyukai suara keras ketika 
menguap dan bersin. 57> 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Ibnu Sinni melalui 
Ummu Salamah r.a. yang menceritakan: 

,. J ,,,,. ,J • J• "' .... .,.,,,. . ~-', .. ,.,,,.., .... ,,,,,. ,,,,.~, ...... ~ ... 
• i.J I •.J/lo_.\J~ ~·u'illal 141-...!"' ~· .... I ,,,,, u-,,,,, .. ; Jc.:-~ • J 

Menguap dengan suara yang keras dan bersin dengan suara 
yang keras merupakan perbuatan setan. 

Cara men-tasymit bersin yang berulang-ulang 

Apabila seseorang bersin secara berturut-turut, maka disunatkan 
men-tasymit-nya pada tiap kali sampai bilangan tiga kali. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Mttslim, Sunan 
Abu Daud, dan Sunan Turmudzi melalui Salamah ibnul Akwa' 
r.a.: 

57) Sanadnya dhaif. Tetapi makruh mengeraskan suara ketika menguap mem-
punyai banyak syawah.id yang semakna. · 
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-lrcJ M--~, , ~.,~~, 
Bahwa ia pemah mendengar Nabi Saw. mengucapkan terha
dap seorang leloki yang bersin di hadapaMya, "Semoga Allah 
merahmatimu. • Kemudian lelaki itu bersin lagi, maka Ra
sulullah Saw. bersabda, "Lelaki ini terserang penyakit pilek. • 

Demikian lafaz yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. 
Menurut riwayat Abu Daud dan Imam Tunnudzi, Salamah berce
rita: 

Seorang lelaki bersin di hadapan Rasulullah Saw., sedangkan 
aku menyaksikannya, lalu Rasulullah Saw. menjawab, "Semo
ga Allah merahmatimu. • Kemudian lelaki itu bersin lagi yang 
kedua atau ketiga kalinya, maka Rasulullah Saw. bersabda, 
"Semoga Allah merahmatimu, lelaki ini.sedang pilek. • 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan sahih. 58> 

58) Al-Haf&zh di dalaJn kitab Al-Fath mengatakan, -Orang yang meniabatkan ba
diB ini -yakni Imam Nawawi- kepada Abu Daud dan Turmudzi menyang
kut pengulangan sabda.Nabi Saw. terhadap orang yang berain, yaitu ucapan 
yarhamultallaah, eebenarnya tidak terdapat pada catatan salinan keduanya, 
seperti. yang akan kami je)aakan." Hadis ini cliketengahkan pula oleh Abu 
Uwanah dan Abu Na'im di dalam kitab M&Ultalihraj masing-masing, juga 
Imam Nasai, Imam lbnu Majah, Imam Duimi, Imam Ahmad, lbnu Abu 
Syaibah, lbnu Sinni, Abu Na'im di dalam 'Anralul Yaumi wal Lailah, dan lb
nu Hibban di dalam kitab &hahih-nya, aerta Imam Baihaqi di dalam kitab 
Aay-Syr,'ab; 118111ua itu-melalui riwayat Ikrimah ibnu Ammar, dari lyas ibnu 
Salamah, dari ayahnya. Jalur inilah yang dikewngahkan oleh Imam Muslim, 
lafaz menka hampir sama, Wapi ti.dak ada pada seoraag-pun di antara me
reka pengulaugan sabda "yarhamukallaoA" dalam hadis ini. 
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Hadis yang kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud 
dan Sunan Turmudzi melalui Ubaidillah ibnu Rifa'ah -seorang 
sahabat r.a.- yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 

,, J,, ,,~ ,J'" ,, ,,.. ,.,,,, ,, ,,, ~ ..,-: J L,,," -';,,,, _, 
i)y.' l 4'" ~ ,t,• ~f~ U\j l .>b LJ\_t l l:))lj ~~\, .. , ~ 1~ 11 u,,.. ,,,,. ,. -,,.. .. 

<a1 /: . 
•. .....n., 4 ",, :;., .,, 

Demikian pula apa yang ia nisbatkan kepada Abu Daud dan Tunnudzi, 
bahwa pada keduanya terdapat kalimat, "Kemudian lelaki itu bersin un
tuk kedua atau ketiga kalinya," hal ini masih perlu dipertimbangkan. Karena 
sesungguhnya lafaz Abu Daud menyebutkan, "Ada seorang lelaki bersin," se
dangkan riwayat lainnya sama dengan konteks yang diketengahkan oleh 
Imam Muslim, hanya tidak disebutkan lafaz ukhra. Lafaz Imam Turmudzi 
sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi sampai pada kalimat, 
"Kemudian lelaki itu bersin," karena sesungguhnya sesudahnya ia menyebut
kan kalimat yang sama dengan Abu Daud. lni adalah riwayat lbnul Mu
barak, menurut Imam Nawawi. la mengeteng!lhlcannya pula melalui riwayat 
Yahya Al-Qaththan, lalu ia pindahkan pada riw;,yat lbnul Mubarak, dan me
nyebut hal yang sama hanya di dalamnya disebutkan bahwa Nabi Saw. ber
sabda pada yang kedua kalinya, "Engkau sedang pilek." Di dalam riwayat 
Syu'bah -juga riwayat Abdur Rahman ibnu Mahdi- disebutkim hahwa Na
bi Saw. bersabda kepada l~aki yang bersin itu pada yang ketiga kalinya, 
"Engkau terkena pilek." Keempat orang tersebut semua meriwayatkan hadis 
ini melalui Ikrimah ibnu Ammar. · 

Pada riwayat yang disebutkan di atas kebanyakan tidak terdapat kali
mat 'yang keti'ga kalinya'. Tetepi Imam Nawawi mentarjihkan (menguatkan) 
riwayat orang yang mengatakan 'yang ketiga kalinya' ates riwayat orang 
yang menyebutkan 'yang kedua kalinya'. 

Al-Hafizh mengatakan bahwa ia menemukan hadis tersebut melalui ri
wayat Yahya Al-Qaththan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh An-Na
wawi. Hadis ini diketengahkan oleh Qasim ibnu Ashbagh di dalam kitab 
Mushann.af dan lbnu Abdul Barr melalui jalurnya. Imam Nawawi mengate
kan, telah bercerite kepada mereka Muhammad ibnu Abdus Salaam, telah 
menceritakan kepada mereka Muhammad ibnu Basysyaar, telah mencerite
kan kepada mereka Yahya Al-Qaththan, telah menceritakan kepada mereka 
Ikrimah. Imam Nawawi menyebutnya dengan lafaz aeperti berikut: Seorang 
lelaki bersin di badapan Nabi Saw., maka beliau men-tasymit-nya; kemudian 
lelaki itu bersin lagi, dan beliau pun men-tasymit-nya pula. Kemudian lelaki 
itu.berain lagi, maka pada yang ketiga kal,inya ini beliau bersabda kepada le
laki itu, "Engkau sedang pilek." Demikian yang kami lihat, yaitu dengan 
lafaz tsumma 'athasa fa,syammatah,u. 
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Orang yang bersin di-tasymit sebanyak tiga kali. Jika lebih, 
engkau boleh men-tasymit-nya, bolt?h pula tidak. 

Hadis ini berpredikat dhaif.59> Imam Turmudzi mengatakan bah
wa hadis ini gharib dan sanadnya tidak dikenal. 

Imam Ahmad mengetengahkan pula hadis ini melalui Yahya Al-Qath
than yang lafaznya menyebutkan seperti berikut: "Kemudian lelaki itu bersin 
untuk kedua dan ketiga kalinya. Maka Nabi Saw. bersabda, 'Lelaki ini terse
rang penyakit pilek'.n 

Al-Hafizh mengatakan, "Hal ini merupakan perbedaan yang mencolok 
dalam lafaz hadis, tetapi kebanyakan tidak menyebut tasymit setelah bersin 
yang pertama. n 

Hadis ini diketengahkan pula oleh lbnu Majah melalui jalur W aki', dari 
Ikrimah dengan lafaz yang lain. Disebutkan di dalamnya bahwa orang yang 
bersin di-tfifYmit sebanyak tiga kali, selebihnya berarti ia sedang pilek. Ia 
menjadik,-'Ji hadis ini seluruhnya (yakni lafaznya) berasal dari lafaz Nabi_ 
Saw. Pj11-gulangan tasymit ini memberikan suatu pengertian bahwa ia adalah 
riwayid yang menyendiri, karena berbeda dengan semua riwayat yang dike
tengahkan oleh murid Ikrimab, ibnu Ammar dalam konteksnya. Barsngkali 
lafaz tersebut berasal dari Ikrimah sendiri ketika ia menceritakan hadis ini 
kepada Waki', sehubungan d,ingan hafalannya yang masih diperselisihkan. 
Tetapi seandainya riwayat mi.~nar-benar ia hafal, berarti ia menjadi syahid 
yang kuat bagi hadis Abu Hurairah r.a., yakni hadis yang sesudah hadis 
Ubaid ibnu Rifa'ah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, disyariatkan 
men-tasymit orang yang bersin selagi tidak melebihi tiga kali bila ia memuji 
kepada Allah, baik bersinnya berturut-turut ataupun tidak. 

Seandainya seseorang bel'ilin berturut-turut dan ia tidak dapat meng
ucapkan hamdalah karena tertekan oleh bersin yang berturut-turut, lalu ia 
mengulang-ulang hamdalah sesuai dengan bilangan bersinnya, apakah ia di
tasymit setelah mengucapkan hamdalah tersebut? Jawabannya masih perlu 
dipertimbangkan, tetapi makna lahiriah hadis menyatakan ya. 

59) Al-Hafizh di dalam kitab Al-Fath dalam pembahasan etika Bab "Men-tasymit 
Orang yang Bersinn mengatakan, "Menilai hadis ini predikat dhaif tidak t&
pat, karena berpredikat gharib tidak harus dhaif.n Al-Hafizh mengatakan, 
"Mengenai penilaian Imam Turmudzi yang menyatakan bahwa sanad hadis 
ini tidak dikenal, dia tidak bennaksud semua perawi hadis ini, karena seba
gian besar dari mereka adalah orang-orang yang berpredikat tsiqah. Sesung
guhnya di dalam riwayatnya telah terjadi perubahan nama sebagian perawi
nya, dan ada dua orang dari mereka yang kurang dikenal. Demikian itu ka
rena Abu Daud dan Turmudzi mengetengahkan hadis ini secara bersamaan 
melaluijalur Abdus Salaam ibnu Harb, dari Yazid ibnu Abdur Rahman, ke
mudian keduanya berbeda. 

"Menurut riwayat Abu Daud, di dalamnya disebutkan dari Yahya ibnu 
Ishaq ibnu Thalhah, dari ibunya -Hamiidah- atau dari Ubaidah ibnu 
Ubaid ibnu Rifa'ah, dari ayahnya, sanad hadis ini hasan. Sekalipun demiki-
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni dengan sanad 
yang di dalamnya terdapat seorang perawi yang masih belum aku 
selidiki keadaannya 60) · tetapi perawi lainnya berpredikat sahih 
hingga sampai pada Abil Hurairah r.a. yang menceritakan: 

an, hadis ini mursal, seperti yang akan kami jelaskan. Abdus Salaam ibnu 
Harb termasuk perawi yang berpredikat sahih; dan Yazid -yaitu Abu 
Khalid Ad-Daalaani- adalah orang shaduuq (terpercaya), tetapi sedikit dira
gukan dalam hafalannya. Yahya ibnu Ishaq dinilai tsiqah oleh Yahya ibnu 
Mu'in. Riwayat ibunya -yaitu Hamidah- telah dianibil oleh suaminya, ya
itu Ishaq ibnu Abu Thalhah. lbnu Hibban menyf;lbutkannya di dalam golong
an orang-orang yang tsiqah dari. kalangan tabi'in. Ayahnya bernama Ubaid 
ibnu Rifa'ah. Mereka ·menyebutkannya di dalam golongan para sahabat, ka
rena ia menemui masa Nabi Saw. dan pernah melihat beliau Saw. lbnus S
akan mengatakan, pendengarannya dari Nabi Saw. tidak sahih. Al-Baghawi 
mengatakan, riwayatnya berpredikat mursal. Hadisnya diterima dari ayah
nya menurut yang ada pada Turmudzi dan Nasai serta selain keduanya. 

Dalam riwayat Turmudzi disebutkan dari Umar ibnu lshaq ibnu Abu 
Thalhah, dari ibunya, dari ayahnya. Turmudzi menyebutnya Umar tanpa 
menyebut nama ibu dan ayahnya, seakail-akan Turmudzfkurang teliti. Kare
na itu ia mengatakan, •sesungguhnya sanad hadis ini kurang dikenal." Seka
rang jelas bahwa sanad hadis ini tidak majhul; yang benar adalah Yahya 
ibnu Ishaq, bukan Umar. 

Hadis ini diketengahkan pula oleh Al-Hasa,n ibnu Sufyan, lbnu Sinni, 
Abu Na'im, dan yang lainnya melaluijalur Abdus Salaam ibnu Harb. Mereka 
semua mengatakan Yahya ibnu Ishaq, dan mereka mengatakan pula Hami
dah tanpa ragu; hal inilah yang dapat dijadikan pegangan. 

Al-Hafizh -demikian p_ula lbnul Arabi- mengatakan bahwa hadis ini 
sekalipun majhul sanadnya, tetapi disunatkan mengamalkannya, mengingat 
ia mengandung doa kebaikan dan m,embina keakraban dengan teman seke
dudukan dan silaturahmi. Untuk itu, hal yang lebih utama ialah rnengarnal-
kannya. . 

Al-Hafizh rnengatakan, rnenurut lbnu Abdul Bar, ubaid ibnu Rifa'ah ha
dis ini rnenuJ\.iukkan bahwa orang yang bersin di~asymit sebanyak tiga kali, 
sesudah itu dikatakan kepadanya, •Engkau pilek.• Kalimat ini merupakan 
tambahan yang wajib diterima, dan rnengarnalkannya adalah_lebih utarna. 

Al-Haf'izh menyebutkan ayawdhid bagi hadis ini yang jumlahnya cukup 
banyak, di antaranya ada yang berpredikat mursal ada pula yang ber
predikat mauquf. Lihat kitab Al-Fath, juz IO, him. 498. 

60) Al-Haf'izh di dalam kitab Al-Fath mengatakan, "Lelaki yang disebut -yakni 
perawi yang dimaksud- bernama Sulaiman ibnu Abu Daud Al-Harraani. Ha
dis yang ada pada keduanya berasal dari riwayat Muhammad ibnu·Sulaiman 
yang ia terima dari ayahnya. Muhammad ot'angnya berpredikat tsiqah (ter
percaya), dan ayahnya disebut dengan julukan 'Al-Harraani', orangnya 
dhaif.• Imam Nasai mengatakan, dia orangnya tidak tsiqah, tidak pula dapat 
dipercaya. · 
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Apabila seseorang di antara kalian bersin, hendaklah teman 
duduknya men-tasymit-nya. Jika ia bersin lebih dari tiga kali, 
berarti ia sedang pilek, dan ia tidak usah di-tasymit sesudah 
tiga kali. 

Para ulama berselisih pendapat mengenai masalah tasymit. lbnul 
Arabi Al-Maliki mengatakan, "Menurut suatu pendapat, perkata
an 'sesurtgguhnya engkau sedang pilek' diucapkan pada yang ke
dua kalinya. Menurut pendapat · 1ainnya hal tersebut dikatakan 
pada yang ketige. ,kali, dan nienurut pendapat yang lainnya lagi 
dikatakan pada yang keempat kalinya, tetapi yang paling benar 
di antara kesemua itu ialah pada yang ketiga kali." 

lbnul Arabi Al:Maliki mengatakan pula bahwa makna yang 
dimaksud dari perkataan tersebut ialah: Engkau bukanlah terma
suk orang yang di-tasymit-kan sesudah ini, karena apa yang ter
jadi pada dirimu itu adalah pilek dan akibat penyakit, bukan ber
asal dari keringanan yang dialami oleh orang yang bersin. 

Jika dikatakan, "Apabila hal tersebut adalah penyakit, se
baiknya ia didoakan dan di-ta$)1mit-kan, mengingat ia berhak un
tuk didoa~an lebih dari yang lain. Sebagai jawabannya ialah, 
"Memang disunatkan mendoakannya, tetapi bukan dengan doa 
yang disyariatkan unt.uk orang yang bersin, melainkan doa se
orang muslim kepada orang muslim lainnya, yaitu doa kesehatan, 
keselamatan, dan lain sebagainya. Dan hal ini bukan termasuk ke 
dalam Bab "Tasymit". 

Apabila seseorang bersin dan tidak mengucapkan hamdalah, 
penjelasannya telah kami ketengahkan di muka, yaitu tidak usah 
di-tasymit. Demikian pula seandainya ia memuji kepada Allah 
Swt., sedangkan tia4a seorang pun yang mendengar hamdalah
nya, maka ia tidak berhak di-tasymit. Jika mereka terdiri atas 
suatu. jamaah, lalu sebagian dari meteka mendengar bersinnya, 
sedangkan yang lain tidak; menurut pendapat yang terpilih, ia di
tasymit oleh orang yang mendengar bersinnya saja, sedangkan 
yang lain tidak usah. 

Ibnul Arabi meriwayatkan hal yang berbeda dalam masalah 
tasymit orang-orang yang tidak mendengar bacaan hamdalah 
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orang yang bersin, bila mereka mendengar bacaan tasymit teman
nya. Menurut suatu pendapat, boleh men-tasymit karena bersin 
dan bacaan hamdalahnya telah diketahui melalui orang-orang 
yang men-tasymit-nya. Menurut pendapat yang lain, tidak usah 
men-tasymit karena tidak mendengar hamdalah-nya. 

Apabila seseorang bersin, lalu ia sama sekali tidak membaca 
hamdalah, maka orang yang ada di dekatnya disunatkan meng
ingatkannya agar membaca hamdalah. Demikian pendapat yang 
terpilih. 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Ma'alimus Sunan karya 
Al-Khaththabi hal yang semisal (dengan keterangan yang kami 
kemukakan, y~tu memperingatkan orang bersin untuk membaca 
hamdalah bila la tidak membacanya, pent.) melalui Imam Ibra
him An-Nakha'i. Hal ini termasuk ke dalam Bab "Amar Ma'ruf 
(Memerintahkan kepada Kebajikan) dan Saling Menolong dalam 
Kebajikan dan Ketakwaan". Akan tetapi, menurut Ibnul Arabi hal 
ini tidak usah dilakukan, dengan alasan hal tersebut (tidak mem
baca hamdalah) merupakan sikap bodoh pelakunya. Tetapi penda
pat itu keliru; yang benar ialah disunatkan memperingatk.annya, 
seperti yang telah kami sebutkan di atas. 

Slkap Rasulullah Saw. terhadap orang Yahudl yang bersln 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan kitab 
Sunan Turmudzi serta selain keduanya dengan sanad-sanad yang 
sahih melalui Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan: 

~.:' •':~,.~ ~ ~ \ • ~,,, """ ~~!,J:,;:~JJt3", ..... ,~ r--1.J~.. ~ ;.u 'd~.J ~o . .. .. ., .. c;;~ ~~s--: ,,,, i-'•"l""" _,.3, \~"' .... , ~1 -1\-l"":'f <"-' ,, .... .... ~~ c)_M ~. :;.. rr ~ 0 uY,:-_/.. 

-~W~ 
Orang-orang Yahudi sering bersin di hadapan Rasulullah 
Saw. denRan harapan agar beliau mengucapkan Yarhamu
kallaah61T kepada mereka. Ternyata beliau mengatakan, 

61) Al-Aquuli mengatakan, "Demikianlah salah satu k.eburukan brang-orang Ya
hudi. Hingga dalam meminta rahmat, mereka ingin memperolehnya, tetapi 
bukan melalui jalan ketaatan dan anu,erah." 
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"Yahdiikumullaahu wa yushlihu baalakum'" (Semoga Allah 
memberi ~etunjuk kepada kalian dan memperbaiki keadaan 
kalian). ,,s · 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat has<in sahih. 

Bersln di kala mencerltakan hadis 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Musnad Abu Ya'la Al
Maushuli melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~ ,,,,, ,,,..,~ J,,,, / ~/,( ,'t.,, ,,,,, -:: ,: ,,,,, .~J-
· J>--'t' o ~u '' ~:d ~ ~~ ~c:r 

Barang siapa yang menceritakan suatu hadis, lalu ia bersin 
di tengah-tengahnya, maka berarti dia itu benar. 

Semua perawi hadis ini tsiqah lagi meyakinkan, kecuali Baqiyyah 
ibnul Walid, masih diperselisihkan predikat tsiqah-nya. Keba
nyakan ahli huffazh dan para imam memakai riwayatnya melalui 
ulama Syam. Hadis ini diriwayatkan melalui Mu'awiyah ibnu 
Yahya Asy-Syami.63> 

62) Kalimat ini mengandung makna menawarkan kepada mereka untuk masuk 
Islam, yakni tempuhlah jalan hidayah dan berimanlah kalian, niscaya Allah 
akan memperbaiki keadaan kalian. 

63) Al-Hafizh As-Sakhawi di dalam kitab Al-Maqashidul Hasanah mengatakan 
bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la melalui hadis Baqiyyah, dari 
Mu'awiyah ibnu Yahya, dari Abuz Zinaad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah 
r.a. secara marfu'. Demikian yang diketengahkan oleh Imam Thabrani dan 
Imam Daruquthni di dalam kitab Al-Afro.ad dan Imam Baihaqi. Imam 
Baihaqi 111engatakan bahwa hadis ini munkar. 

Menurut kami, Baqiyyah ibnul Walid orangnya shaduq, tetapi banyak 
memalsukan hadis dari orang-orang yang dhaif. Riwayatnya dalam hadis ini 
dari Mu'awiyah ibiiu Yahya Ash-Shadfi Asy-Syaami; menurut Al-Haitsami, 
dia orangnya dhaif: Al-Hatizh ibnu Hajar mengatakan pula bahwa dia orang
nya dhaiC, hadis yang ia riwayatkan di Syam lebih baik daripada hadis yang 
ia riwayatkan di Rayyi. 

Al-Manawi di dalam kitab Faidhul Qadir mengatakan, secara keselu
ruhan hadis ini dhaif. 

As-8akhawi di dalain kitab Al-Maljashidul Hasanah mengatakan, hadis 
ini mempunyai syah,ul pada Imam Thabrani yang disebutkan oleh As-Sakha
wi di dalam kitab Al-Maqashidul Hasanah melalui hadis Khadhir ibnu Mu
hammad ibnu Syuja', dari Ghudhaif ibnu Salim, dari Imarah ibnu Zadzan, 
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Menahan menguap 

Apabila seseorang menguap, menurut ketentuan sunnah hen
aaknya ia menahannya dengan sekuat mungkin, karena berlan
daskan kepada hadis sahih yang telah kami sebutkan dahulu. la 
disunatkan meletakk.an tangannya pada mulut karena berlandas
kan kepada sebuah hadis yang kami riwayatkan di dalam kitab 
Shahih Muslim melalui Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang mencerita
kan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

,,,, ,,,,. ,,,. ,, ~ .,..,. ,,~,. ,,,,,,,. ......... , .... 
5,t:, ~J,i\i ,~~~OM ~,IJ~,a ·~, 4~~~1 .. .... ,.... .... ,,,.... :, ,,,, .. J..J ,,..,. 

·~~ 
Apabila seseorang di antara kalian menguap, hendaklah ia 
menempelkan tangan pada mulutnya, karena sesungguhnya 
setan akan masuk. 

Menurut kami, sama saja apakah menguap terjadi ketika melaku
kan salat ataupun di luar salat, semuanya disunatkan meletak
kan tangan pada mulut untuk menutupinya. Sesungguhnya orang 
yang sedang salat dimakruhkan melet~kan tangan pada mulut 
hanya bila tidak diperlukan, sep~rti untuk menatup mulut ketika 
menguap dan yang serupa. 

Pujlan 

Memuji seseorang dan menyanjungnyEi. dengan menyebutkan si
fat-sifatnya. yang baik, adakalanya dilakukan di hadapan orang 
yang dipuji, adakalanya bukan di hadapannya. Pujian yang dila
kukan bukan di hadapan orang yang dipuji tidak dilarang kecuali 
bila orang yang memuji berlaku melampaui batas dalam pujian 
hingga terjerunius ke dalain kedustaan. Dalam keadaan seperti 
itu hukumilya haram karena kedustaannya, bukan karena ia me-
lakukan pujian. · 

dari Tsabit, dari Anaa secara marfu', "Hadia yang paling benar ialah hadis 
ketika dikisahkan orangnya bersin." As-Sakhawi mengatakan, hadis ini tiada 
yang meriwayatkannya dari Tsabit kecuali hanya Imarah, hanya Khadhirlah 
yang menyendiri dengan hadia ini. · · 
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Disunatkan melakukan pujian yang tidak mengandung rlusta 
bila pujian tersebut membawa maslahat dan tidak JT1enyebabkan 
kerusakan yang mengakibatkan orang yang dipuji menjadi terpe
daya oleh pujiannya, atau hal lain yang merusak. 

Memuji di hadapan orang yang dipuji, hal ini dijelaskan oleh 
banyak hadis yang mengandung pengertian boleh atau sunat, ada 
pula hadis-hadis yang mengandung pengertian melarang. 

Ulama mengatakan, cara untuk menggabungkan hadis-hadis 
tersebut dapat tersimpul ke dalam pengertian berikut: Apabila 
orang yang dipuji di hadapannya mempunyai keimanan yang 
sempurna, keyakinan yang baik, ahli ri~adhah jiwa, mempunyai 
makrifat yang sempurna hingga ia tidak terpedaya dan tidak ter
fitnah karenanya, serta tidak dipermainkan oleh hawa nafsunya, 
maka hukumnya tidak haram, tidak pula makruh. Tetapi jika di
khawatirkan akan terjadi sesuatu dari hal-hal tersebut dalam di
rinya, maka dimakruhkan sekali memujinya. 

Di antara hadis yang melarang pujian· ialah yang kami riwa
yatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Al-Miqdad r.a.: 

' . ,, & , ''( : ~,, ,,,,,,,,,,,,,,~ J.,,,,,,,. J11 \,, ,,,. ,,,r,,,~-'J J ,,,,, ,:,,,,, 5;:,,:. <A.· ,, ' .. ,,,, :•, J~l~,~~~o~c..l.J .J~u u /I\~, ~[;,;:JrA' ~_; ~ "-':. ,,,,, J~.-i~J '\~_ \~ft 
\ ,,.· ' ~J J~ ....... ,, . _) r.r . 

;~ ,,~~-!w~tU,a~;i1 , Jw , Sl!t.; ~ , ~c;a 
.... ...,, ,, . • • ,,, ,,, ,, ..,.,,.,,, J."- ,, ,,, -1 ,,, ~ . ,.....t''tf'J ,,_,, J · - ,.,,....,. "\j ~:U\ .. "y '.;\ , u\i~ ....... 
"'--f>'fl ~_,P--J ~ ~. .. ,, ~~ ;; 
Ada seorang lelaki memuji Khalifah Utsman r.a. Maka Al
Miqfla,d bangkit, lalu duduk bersideku di atas kedua lutut, ke
mudian ia TT1,1tnaburkan batu kerikifk> (pasir) pada wajah le-

64) Penulis di dalaln kitab Syarah Miulim mengatakan, ahli lughah (bahasa) 
mengatakan bahwa makna al-hatswu ialah meraup dengan kedua tangan, 
dan al-laashlla yaitu batu kerikil yang paling bell; demikian menurut kete
rangan kitab An-Ni,\ayah. l'tlakna yang dimabud dalam hadia ini ialah yang 
mirip d8"g&n puir, karenit di dalam hadia Turmudzi diaebutkan, ~aka Al
Miqdad menaburkan paair padanya." Di dalam hadia ini terkandung makna 
bahwa Al-Miqdad melakukan tindakannya itu berdasarkan perintah Nabi 
Saw. yang menganjurkan agar menaburkan debu di wajah orang-orang yang 
auka memltji. 
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laki itu. Maka Khalifah Utsman bertanya, "Mengapa engkau 
berbuat demikian?" Al-Miqdad menjawab, 'Sesungguhnya Ra
sulullah Saw. pernah bersabda, 'Apabila kalian melihat orang 
yang memuji, maka taburkanlah debu pad.a mukanya'." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan: 

u f~!~ .. ~ J,,,1~- .:J~_.._1.....-.... ~~~,1 ~1~~ ~, ..... ,,,.., 
;' .. ~:Ju:;':) tr~ .':) r1:""'.'..J ~ .. ~ ~ ~ ~ 

~ -~~,~~_;,~, ,JL{,~~'~ 
Nabi Saw. mendengar seorang lelaki memuji lelaki lain dan 
berlaku berlebihan dalam pujiannya, maka beliau Saw. ber
sabda, "Kalian telah binasa," atau "Kalian telah memutuskan 
punggung lelaki ini." 

Al-ithraa, berlebihan dan melampaui batas dalam memuji. Me
nurut pendapat lain, arti al-ithra ialah pujian. 

Bahwa seorang lelaki disebut di hadapan Nabi Saw., lalu le
laki itu disanjung dengan pujian yang baik oleh lelaki lain. 
Maka Nabi Saw. bersabda, "Celakalah engkau, engkau telah 
memutuskan leher temanmu -hal ini diucapkan · berkali
kali-. Jika seseorang di antara kalian diharuskan memuji 
saudaranya, hendaklah ia mengatakan, ~u menduga demi-
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kian dan demikian,' jika ia melihat keadaan saudar;anya me
mang demikian tetapi yang menilainya adalah Allah, tiada 
yang dapat membersihkan seseorang di hadapan Allah . ., 

Had.is yang memperbolehkan pujian ini banyak sekali hingga ti
dak terhitung, tetapi kami akan mengisyaratkan sebagian kecil
nya. Antara lain ialah sabda Nabi Saw. dalam hadis sahib yang 
ditujukan kepada Abu Bakar r.a., yaitu: 

. 1-:'~t\f{b, ~~ ~(; 
~ ...., .. ,, 

Bagaimanakah dugaanmu terhadap dua orang, sedangka.n 
yang ketiganya adalah Allah? 

Di dalam hadis yang lain juga ditujukan kepada Abu Bakar r.a. 
disebutkan: 

Engkau bukan termasuk di antara mereka. 

Makna yang dimaksud ialah bukan termasuk orang-orang yang 
memanjangkan kain mereka karena sikap sombong. 

Di dalam hadis-hadis lain disebutkan: 

Hai Abu Bakar; janganlah engkau menangis, sesungguhnya 
orang yang paling kupercayai dalam bersahabat dan berharta 
benda adalah engkau. Dan seandainya aku mengambil keka
sih dari kalangan umatku, niscaya aku akan mengambil eng
kau sebagai kekasih. 

Aku berharap semoga engkau termasuk di antara mereka. 
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Maksudnya ialah termasuk di antara orang-orang yang diseru da
ri semua pintu surga untuk memasukinya. 

Di dalam hadis lainnya disebutkan pula: 

.,,, ~ }"'"! ,, .... ~r ,,--:·, 
U O -!°JJ ~ • ..\l • ,, J7- . "" ;' 

lzinkanlah baginya dan sampaikanlah berita gembira masuk 
surga kepadanya. 

. · 1,'.i~j;' ~·~ _, ~ ~ ~~\j i!-1 :'~ ~-~-'J&..~-'~ " , .~ , ;' 

Tenanglah engkau, hai Uhud, sesungguhnya di atasmu ha
nyalah seorang Nabi, orang yang skiddiq (Abu Bakar) dan 
dua orang syahid (yang kelak akan .mati syahid). 

Rasuhillah Saw. bersabda: 

\\l'l)fo:' II,-:-, ~,'t , 7!.( ~'?~ ,!.. ""',/. ~\~L~;' i.,_." "~ ~ :• .. +W '~~l! . . l 
,,,,,,,_, ...... , r~! ~,c, .... ~(' -' ,,;' ~~ {ii,"''\ ,,.,.\ J !'',!' _%!"-' 
.-.:.ouz., ~~~·c:-..\9 , l D ~l_;i:, , · 
J~ M ~::.,--- J \ ;' 

q J~/.\ ,'jefi~"", ..1H\/4"J 'l/ .~\"",,ll. 1 ~~'\'\\ "• / 
• )1,£:, ~ ,;w ~.J'A ~!j """'t ~ (S',!1-1 

Aku memasuki surga, lalu aku melihat sebuah gedung, kemu-
dia11, akw. bertanya, "Untuk siapakah ini1" Mei-eka _(para ma
lafkat) menjawab, "'Untuk Umar." _Maka aku bermakslid me
masukinya, tetapi aku teringat kepada ghirak (cemburu)mu. 
Maka Umar r.a. berkata, "Demi ayahku dan ibuku, wahai Ra
sulullah, apakah aku cemburu kepadamu1" 

Di dalam hadis~hadis lain Rasulullah Saw. bersabda: 

,--;~~~~~\~tie,· !,('71j, ~~~ J.,..,,_ ,-:-
..,J_:- • ~ .... • .,.. u .. ,. ~'d. 

-~~ ,, 
Hai Umar, tidak sekali-kali setan bersua denganmu sedang 
menempuh suatu jalan melainkan ia menempuh jalan lain 
yang bukan jalanmu. 
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,,,,,,J,, ,, ., 
. ~L l"-:."'"' ,..~ "-::· 1 ,.. .• :, ~.Ju ,.,(!?J .. 

Bukakanlah bagi Utsman, dan sampaikan berita gembira sur
ga baginya. 

1 

Di dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda kepada Ali k.w.: 

Engkau dariku dan aku darimu. 

Tidakkah engkau rela bila kedudukanmu terhadap diriku sa
ma dengan kedudukan Harun terhadap Musa? 

Di dalam hadis lain Nabi Saw. bersabda kepada Bilal r.a.: 

Aku mendengar suara ketukan kedua terompahmu di dalam 
surga. 

Di ~lam hadis lainnya Nabi Saw. bersabda kepada Ubay ibnu 

Ka'b: ,,,J.,, ,., }'' ,, t~" ..... , -~µ,~1µ1~¼ 
Selamat bahagia dengan ilmu. hai Abul Mundzir. 

Di dalam hadis lainnya lagi Rasulullah Saw. bersabda kepada Ab
dull,µi ibnu Salaam: 

,,,,.,, ,,_,,,,,-:- ,- \j ,,.,. f'',.... ,- ,,,,,,,,., 
. ~ _,.J P-t.JL.wa] l ~ ~, 

Engkau berada pada agama Islam hinggq engkau meninggal 
dunia. 

Di· dalam hadis lain Rasul Saw. bersabda kepada seorang Anshar 
(yang t.elah menjamu tamunya di malam hari). 
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,J~~: / "\ 0~'{1)\~ 
-~1 ~~_J 'c.r-.J~ . ,, 

Allah Swt. suka atau ta,kjub dengan perbuatan kamu berdua 
(suami istri). 

Di dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasul Saw. bersabda kepa
da orang-orang Anshar: 

Kalian termasuk orang yang paling aku cintai. 

Di dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda kcpa
da Asysj Abdul Qais: 

~b~(ff. ~,, ,,,.., ,..,~)~ \ (# ~ . ~:r :;;..~ ~, 
• ~~ ~J_J~ ~ .,, .. ~\ r .. ,,u, 

Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua pekerti yang disukai 
oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, yaitu penyantun dan kete
nangan. 

Semua hadis yang telah kami kemukakan di atas berada di dalam 
kitab sahih lagi terkenal. Karena itu, kami tidak menerangkan 
para perawinya. Yang serupa dengan apa yang telah kami sebut
kan menyangkut·pujian Nabi Saw. di hadapan orang yang dipuji
nya banyak · sekali. Mengenai pujian para sahabat dan para tabi'in 
serta orang-orang sesudah mereka dari kalangan· ulama dan para 
imam yang patut dijadikan panutan, jumlahnya amat banyak 
hingga tidak terhitung. 

Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab lhya pada bagian ter
akhir dari Kitabuz-zakat mengatakan, "Apabila seseorang membe
rikan sedekah, maka orang yang menerimanya dianjurkan mem
perhatikan hal berikut: Apabila orang yang bersedekah itu terma
suk orang yang suka dipuji sedekahnya, lalu disiarkan, maka si 
penerima dianjurkan menyembunyikan sedekahnya itu; meng
ingat untuk menunaikan haknya hendaknya si penerima tidak 
membantunya kepada perbuatan aniaya, sedangkan harapan 
mendapat pujian merupakan perbuatan aniaya. Jika si penerima 
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mengetahui bahwa si pemberi sedekah bukan tennasuk orang 
yang suka dipuji, bukan pula orang yang ingin dipuji, penerima 
dianjurkan memujinya dan menampakkan sedekahnya." 

Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Barang siapa yang mengenal 
dirinya sendiri, niscaya ia tidak termakan oleh pujian manusia." 

Abu Hamid Al-Ghazali sesudah menyebutkan hal di atas me
ngatakan bahwa makna-makna yang tersirat ini dianjurkan agar 
diperhatikan oleh orang yang memelihara kalbunya. Karena se
mua perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan tanpa mem
perhatikan makna-makna tersirat ini akan menjadi bahan terta
waan setan; sebab banyak pengorbanan, tetapi sedikit manfaat 
yang didapat. Untuk ilmu semacam inilah patut dikatakan "mem
pelajari salah satu masalahnya lebih utama daripada ibadah seta
hun", mengingat dengan ilmu ini ibadah seumur hidup akan hi
dup, dan karena tidak mengetahuinya ibadah tersebut akan mati 
dan kandas. 

Memuji-mujl dan menyebutkan kebaikan dirl sendlri 

Allah Swt. telah berfirman: 

- ~.f Jj !~~-(,~,:~~'-Ai 
l"'\": 1-:-' . ~ !.r ,.I\,:, 

Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. (An
Najm: 32) 

Menyebut kebaikan diri sendiri itu ada dua macam, yaitu yang 
tercela dan yang disukai. Yang tercela ialah yang disebutkan de
ngan tujuan menyombongkan diri, menampakkan ketinggian dan 
merasa lebih istimewa daripada yang lain, dan lain sebagainya. 
Sedangkan yang terpuji ialah yang mengandung maslahat agama, 
antara lain sebagai juru amar ma'ruf dan nahi munkar, penasi
hat, orang yang menyarankan kepada kemaslahatan, pengajar, 
pendidik, penceramah, juru ingat, juru damai di antara dua 
orang, menolak kejahatan dari diri sendiri, atau hal-hal lainnya. 
Berdasarkan hal itu seseorang boleh menyebut kebaikan diri sen
diri dengan niat semoga ucapannya bisa lebih diterima, dan apa 
yang dituturkannya bisa lebih dipegang. Atau ia mengatakan, 
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"Apa yang aku katakan ini tidak akan Italian dapati pada orang 
lain. Untuk itu, camkanlahl", dan lain sebagainya. 

Nash-nash yang menunjukkan makna ini tak terhitung jum
lahnya, sepert.i sabda Nabi Saw.: 

Aku adalah Nabi, tidak duBla. 

Aku adalah penghulu anak Adam. 

Aku adalah orang pertama yang bumi terbelah karenanyo 
(kelak pada hari berbangkit). 

Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah di 
antara kalian dan paling bertakwa di antara kalian. 

"' ,,, .,,.,, ., " \ ": \ 
• ~~~ l ~~ '-!., 

Sesungguhnya aku bermalam di sisi Rabbku. 

Dan banyak lagi hal yang serupa. Disebutkan di dalam firman
Nya yang menceritakan ucapan Nabi Yusuf a.s.: 

Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); sesunggu.hnya 
aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. 
(Yusuf: 55) 
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Nabi Syu'aib a.s. telah berkata yang disitir oleh firman-Nya: 

,,,,,, \ ., - ,, ,.; ,J ,,,,. - ~, •j'-' !., f\ ; "'"' \ .... ,~ \ ... .. .... 
'<V i~I -~ ~'--1) ~~iJ i-.l.~ .. ,,,,.,,, ,.. .... ~ ~ 

Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang
orang yang baik. (Al-Qashash: 27) 

Khalifah Utsman r.a. ketika dikepung mengatakan hal berikut, 
seperti yang kami riwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari: 

A ,,,,,,,.,: ,,,,.,, / \ ;' ...... J,,,,. 
Y :J\i~J~Jl~~~t:Zl~;Jf5JJ;5~1 
~ ~ "1"\ "-'-!jli q~; /}\"~( ........... ~-:'.""!..t"\ ~",,,, ~.,., 
~ '\'! .. ~ ~ ~ LJ-J't--~ 

;:a -;.,3> ~ 8\i ~J ~(E:{!> ,j;;~ ,J_;~~ iri~ 
. cJti,;-:,~j.f ~ ~ (;?j"L ,"'i~~ ~~~ , "T ,.. 

Bukankah kalian telah mengetahui bahwa Rasulullah Saw. 
pernah bers.abda, "Barang siapa yang mempersiapkan pasu
kan 'usraJt6~> maka baginya surga"?, lalu akulah yang mem
persiapkannya. Tidakkah kalian mengetahui bahwa Rasulul
lah Saw. pernah bersabda, "Barang siapa yang menggali su
mur Ruumah66

l, maka baginya surga"?, lalu akulah yang 
menggalinya. Mereka membenarkan apa yang dikatakannya. 

65) Al-'IUll'tUl lawan kata dari al-yusrah, artinya mudah; al-'usrah berarti sulit, 
makna yang dimabud ialah Perang Tabuk. 

Dinamakan demikian karena perang ini terjadi di musim panas yang 
terik dan seluruh negeri dilanda paceklik, medan yang jauh letaknya dan pa
sukan berjumlah besar. Maka Utsman menyiapkan tujuh ratus lima puluh 
ekor unta dan lima puluh ekor kuda. Menurut pendapat yang lain, ia datang 
kepada Nabi Saw. dan menyedekahkan seribu dinar (seribu keping uang 
emas) kepadanya untuk mempersiapkan pasukon tersebut. 

66) Ketika Rasulullah Saw. tiba di Madinah, air tawar sedang krisis, kecuali 
yang terdapat pada sumur Ruumah. Maka beliau bersabda, •siapakah yang 
akan membeli sumur Ruumah?" Atau beliau Saw. bersabda, "Barang siapa 
yang menggalinya, maka baginya surga." Kemudian sumur itu dig,ili, kemu
dian dibeli oleh Utsman r.a. dengan harga dua puluh ribu dirham, lalu ia 
menyedekahkannya kepada kaum muslim. Demikian menurut Al-Kirmani 
dan lain-lainnya. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Sa'd ibnu 
Abu Waqqash r.a. yang menceritakan bahwa ketika penduduk 
Kufah mengadukan tentang dirinya kepada Khalifah Umar ibnul 
Khaththab r.a., mereka mengatakan bahwa ia tidak dapat mela
kukan salat dengan baik (karena kalau menjadi imam terlalu la
ma bacaan Al-Qur'annya). Maka Sa'd r.a. berkata: 

.... ~ ' ,, ' ,'~J>~, 4 ..;:;::_, ,:"' Jf\ ~._it ,-1.:J:~. ~, .if,\" 
~ .... ..;... ~~ ,_., ~;.""':.J.-! •"f v .... '-Ii": .,....9 ~~ .... ,...,.!J ,,, ~ ~., ~,\,. u ~ J,,.,, ,,, ,.,,, ".,_,,:-- r: ~ ~ .... ... ' -.J,, .. ~ ~.J ~ _J~ • ~ 

~d, ('lo.:., .1~' 
Demi Allah, sesungguhnya aku adalah seorang lelaki dari ka
langan bangsa Arab yang mula-mula melempar panah di ja
lan Allah (menggunakan senjata anak panah dalam jihad), 
dan sesungguhnya aku selalu berperang bersama Rasulullah 
Saw . ... hingga akhir hadis. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ali 
k.w. yang mengatakan: 

,. 
' ,,, ,.. " J." ,,, ,,,,. ,,, ,,, ,.. ,, "' ~~~~~'.J,~'J, ~~~~,jhW:t~~~;;J~ 

. -~~~'if, . ,--:,~-g~7.j~':9, .~'!'~~~,~f,..- /id 
g ,,._ ,. ,,, ., ,, ,. 1s ,, ., ,, _,, ., ,. _,. ,-! ,,, ~ 

~ ,~r, ... -Jt..r"'...T ,,,~~ l:J,,,, J 

Demi Tuhan yang telah membelah biji-bijian dan mencipta
kan manusia, sesungguhnya sudah merupakan janji Nabi 
Saw. kepadaku bahwa tiada yang mencintaiku kecuali orang 
mukmin, dan tiada yang membenciku kecuali orang munafik. 

Baro-a, menciptakan. 
An-naaamah, diri manusia. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Abu 
Wail yang menceritakan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud r.a. berka
ta dalam khotbahnya yang ditujukan kepada kami: 

,: ',. ' ,, ,.,,.., 
~ ~,.. ~,;..'"' \"' / ,,, \ ',, ,,,,,. • ,, ,J • ,,,,,,,,, ~::, "' \"" 

~~4ill);oj.U <.;__~_;"~~--- ~;ll.!J 
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\ A 

41JL_j ~~ u6~, ~~ :@"' ,5 ,..,,, ~ .... ~.~. "' ,.,,. ~ • y;- ~ '..)__j,M} .. ,.. • ~, • 
,,.....,.,,. "."~, .... ~ ~ \ ,,.,,.e--t' :~, ., "!',~ ~:' ,,,.,,. .,_ ~,;. 
\AJ '~\:l,J 41.\ .._.c.N &-e ~ j·":;:J ~ 4.1.l I ,,,. -~~.-!,~~~,~~rr ~c-,~j ,~~)½_@ 
Demi Allah, sesungguhnya aku telah menerima tujuh puluh 
surat lebih dari mulut Rasulullah Saw. Dan sesungguhnya 
para sahabat Rasulullah telah mengetahui bahwa aku terma
suk orang yang paling alim tentang Kitabullah di antara me
reka, tetapi aku bukan termasuk yang paling baik dari mere
ka. Seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih 
alim daripadaku, niscaya aku akan berangkat menuju kepa
danya (untuk belajar)." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ibnu 
Abbas r.a.: 

J
,.,, ,..,, ,, ..,...,.,,. ~ .... , .... .. ,..ff' ........ _, , ,..,,;_ 

: l4j .... ,-..>·,\ ~\ ~ I •...c.. ,~ ~ .• ~\ 
J ,,,,,,,,, - ~~ 

/I I -fa J ~ ,,, ;;;, ,,,_ ,,,,,..l:'_.. 
~~,,..~ ~.J A ~ ~·, • " " ,-

.. , -~,........_~ - .. n1 a,,, 
. ~-:; 

Bahwa ia pernah ditanya mengenai unta bila dihentikan ka
rena kelelahan. Maka ia menjawab, "Engkau telah bertanya 
kepada ahlinya," yang dimaksud adalah dirinya, lalu ia me
lanjutkan hadis hingga akhir. 

Hal-hal yang serupa ini banyak sekali hingga tidak dapat dihi
tung, semua mempunyai pengertian sama dengan apa yang telah 
kami sebutkan. 

Masalah yang berkaltan dengan apa yang telah dlsebutkan 
di muka 

Disunatkan menjawab orang yang memanggilmu dengan ucapan, 
"Labbaika wa sa'daika," atau "'Labbaika" saja. Disunatkan pula 
mengucapkan, "Marhaban," kepada orang yang baru tiba. Sese
orang hendaknya mengucapkan, "Semoga Allah memeliharamu, 
dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan," atau kalimat-
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kalimat Jain yang serupa, kepada orang yang telah berbuat baik 
kepadanya atau ia melihatnya melakukan suatu perbuatan yang 
baik. Dalil mengenai hal ini dari hadis sahih cukup banyak lagi 
terkenal. 

Dibolehkan seseorang mengucapkan kepada orang yang ter
hormat karena ilmu, kebajikannya, atau hal lainnya, "Semoga 
Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu," atau "Ayah dan ibu
ku menjadi tebusanmu," atau kalimat lain yang serupa. Dalil me
ngenai hal ini dari hadis sahib cukup banyak dan terkenal, se
ngaja tidak kami sebutkan dengan maksud untuk mempersingkat. 

Apabila seorang wanita memerlukan berbicara dengan lelaki 
yang bukan mahramnya dalam masalah jual beli atau hal lain 
yang memperbolehkannya berbicara kepada lelaki lain, maka wa
nita tersebut dianjurkan melakukannya dengan nada yang tega.s 
dan tidak lemah lembut untuk melindungi dirinya dari lelaki 
yang berhasrat kepadanya. 

Imam Abul Hasan Al-Wahidi dari kalangan teman kami me
ngatakan di dalam kitab Al-Basith, teman-teman kami telah me
ngatakan bahwa apabila wanita berbicara kepada lelaki yang bu
kan mahramnya, ia disunatkan melakukannya dengan nada te
gas, karena cara ini lebih melindunginya dari ketamakan pihak 
lelaki terhadap dirinya dan menghindarkannya dari kecurigaan. 
Demikian pula apabila ia berbicara kepada mahram yang disebab
kan karena mushahar:ah (bersimenda). Tidakkah Anda mengeta
hui bahwa Allah Swt. telah berwasiat kepada Ummahaatul Mu
miniin untuk bersikap demikian dengan kukuh; padahal mereka 
adalah mahram bagi setiap kaum muslim?" Allah Swt. telah 
berfirman: 

,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,..,,,,,, /~ ,~~J ////_} ,! , IV ' 

~·,,~Y\9~\~\~ . ,--=.~~8"~-~t,;~ 
.. ,,,, /. (.T, ~ .1 ~ ........ 

\"'f: ~\· ~\ • 9• ,...,,. A ,ri't-i.:U\ ~~~J"~tt '? ~/ ,~ -;,,, ....... .. ,~:.. 
Hai istr:i-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seper:ti wanita 
yang lain, jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian tun
duk dalam ber:bicar:a sehingga or:ang yang ada penyakit da 0 

lam hatinya ber:keinginan. (Al-Ahzab: 32) 

Apa yang dikemukakan Al-Wahidi, yaitu memakai nada yang te
gas, seperti yang dikatakan pula oleh teman-teman kami. Menu-
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rut Syek.h Ibrahim Al-Marwazi dari kalangan teman kami, cara 
untuk itu ialah dengan menutupkan bagian punggung telapak ta
ngan ke mulutnya di kala berbicara, begitu pula di kala menja
wab. 

Keterangan yang dikemukakan oleh Al-Wahidi -yaitu orang 
mahram karena mushaharah sama kedudukannya dengan orang 
lain- adalah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan 
pendapat terkenal di kalangan teman kami. Menurut pendapat 
yang terkenal, mahram karena mushaharah sama kedudukannya 
dengan mahram karena kekerabatan dalam hal boleh memandang 
dan ber-khalwat dengannya. Mengenai Ummahaatul Mu-miniin, 
sesungguhnya mereka adalah ibu bagi seluruh kaum muslim; mc
reka haram dinikahi dan wajib dihormati saja. Karena itu, me
nikahi putri-putri mereka diperbolehkan. 
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ZIKIRNIKAH 

Ucapan dalam pertunangan 

Orang yang melamar (meminang) disunatkan memulainya dengan 
membaca hamdalah dan salawat untuk Rasul Saw., lalu meng
ucapkan: 

:::,\¥,G ,~L47yi~:;~~,-§1iJ1~3,~ 
.. / """'-~t~j . &:. ,., ,,., ,,~.!. ,, J-!,,, J ........ JJ,, .... ~; .... .i , 4.:J _yu "' ~ ~ ~ l:r· en .. • , 4lJ .t...,JJ t, o~ ., 
1> ,, ~ • .,,,,,,,..J • J-...J.. • 

• )QI-:,), .. (S\i ~/i, ~, - "\ . ~ .... :, ~ ~-t, ~ J 

Afu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, 
tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad 
adalah hamba dan Rasul-Nya. Alm datang kepada kalian 
untuk mengungkapkan keinginan kami melamar putri kalian 
-Fulanah- atau janda kalian -Fulanah binti Fulanah-. 

Atau kalimat lain yang semakna. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Ibnu Majah, dan yang lainnya melalui Abu Hurairah r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

1 "'i'Li "· t"',,J~ ,,, -tJ.. uL\"'..,f, . ,,,_ · .... j.sd~ • ~ ~ ~ / ~ .... .. ~.r. ~ ~_J ~ ~ 
-.-. , ~.... , o .... r ... .. .... 

~~~i, ..... ,.,.,,_. ,, ..... ,,.,, "@ . c-- '1"JJ_j t~ .H-9; ,. 

Setiap perkataan -menurut riwayat yang lain setiap perka
ra- yang tidak dimulai dengan bacaan hamdalah, maka hal 
itu sedikit berkahnya -menurut riwayat yang lain terputus 
dari keberkahannya-. 
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Hadis ini berpredikat hasan.° Ajdzam maknanya 'sedikit berkah
nya'. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Su
nan Turmudzi melalui Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang te
lah bersabda: 

. --~i~f.iJ~~~~~~,~-;~3;t,;tjt- . ~ . ,, .. ""~~ ... ,, .,, 

Setiap khotbah yang di dalamnya tidak disebut kalimat ta
syahhud (syahadat) sama dengan tangan yang terkena penya
kit lepra. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. · 

1) Abu Daud meriwayatkannya dalam pembahasan etika Bab "Pctunjuk dalam 
Berbicara", lbnu M.yah dalam pembahasan nikah Bab "Mclamar untuk Ni
kahn, Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, dan Ibnu Majah di dalam ki
tab shahih-nya. Di dalam sanad hadis ini terdapat Qurrah ibnu Abdur Rah
man ibnu Haiwail, dia orangnya dipercaya, tetapi mcmpunyai hadis-hadis 
munkar, sebagaimana menurut Al-Hafizh di dalam kitab Taqrib; sekalipun 
demikian, periulis me:nilainya hasan.. lbnu Allan telah mcnukil di dalam 
Syarhul Adzkar, dari Al-Hafi,h, bahwa ia menilainya hasan. Ia dinilai hasan 
pula oleh lbnu Shalah dan Al-Iraqi serta yan,c lainnya. 
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,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,.,~ ,.,,,_,,:: ,,.,,..,_,,,,., ,;,t.,,n,,---::i:. ?1 • !.J-l< 
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~~,('~.fl~J ... ~<U.) ,~J~Y.\ 

Umar ibnul Khaththab r.a. tatkala suami putrinya yaitu -Si
ti Hafshah- meninggal dunia mengatakan, "Alm bertemu de
ngan Utsman, lalu aku tawarkan kepadanya Hafshah, maka 
kuucapkan, 'Jika engkau suka, aku akan mengawinkanmu de
ngan Hafshah binti Umar.' Ia menjawab, 'Aku akan memikir
kannya lebih dahulu. ,2) Setelah selang beberapa malam ia 
menjumpaiku, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah pikirkan 
masak-masak bahwa aku tidak akan kawin hari ini.' Umar 
r.a. melanjutkan kisahnya, "Lalu aku bertemu dengan Abu 
Bakar r.a., kemudian kukatakan kepadanya, 'Jika engkau su
ka, aku akan mengawinkanmu dengan Hafshah binti Umar.' 
Abu Bakar r. a. diam." ... hingga akhir hadis. 

Ucapan ketika melakukan akad nikah 

Sebelum melakukan akad nikah disunatkan melakukan khotbah 
yang mengandung makna yang telah kami jelaskan sebelum bah 
ini, tetapi dianjurkan lebih panjang, baik dilakukan oleh si pela
mar sendiri ataupun oleh orang lain. 

Yang paling utama ialah sebagaimana yang telah kami riwa
yatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Turmudzi, Sunan 
Nasai, Sunan lbnu Majah, dan kitab sunan lainnya dengan sa
nad-sanad yang sahih melalui Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang 
menceritakan: 

2) Dari riwayat ini dapat disirnpulkan bahwa orang yang ditawari untuk nikah 
boleh memandang den rnernilih, den hendaknya ia memutuskan pilihannya 
agar rnernberikan kescrnpatan kepada orang lain merninangnya karena bcr
landaskan kcpada perkataan Utsrnan r.a. setelah heherapa rnalarn lewut, 
"Sesungguhnya telah kupikirkan bahwa aku tidak akan menikah pada hari 
ini." Mengemukakan alasan tersebut mengikuti sikap Utsman r.a. 

Lafaz an-nazhru bile digandeng deng,rn fi hermakna memikirkan, de
ngan lam bermakna h<-las kasihan, deng11n ila bermakna mempertimbang
kan; sedangkan tanpa shilah bermakna menunggu, contohnya, "Tungguluh 
kami akan mengambil sebagian dari cahaya kalian." 
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Rasulullah Saw. telah mengajarkan kepada kami khotbah ha
jat (keperluan\ yaitu: "Segala puji bagi Allah, kami minta to
long kepada-Nya, dan memohon ampun kepada-Nya, serta 
berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri kami. Barang sia
pa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang 
akan menyesatkannya; dan barang siapa yang disesatkan oleh 
Allah, maka tiada seorang pun yang akan memberinya petun
juk. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada 
sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba 
dan Rasul-Nya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kamu sekalian kepada Rabbmu yang telah menciptakan kali
an dari seorang .iiri, dan darinya Allah menciptakan istrinya; 
Jan dari kedz..anya Allah memperkembangbiakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling me
minta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturah-
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mi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga clan mengawasi kali
an. (An-Nisa: 1). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan 
janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan 
beragama Islam. (Ali Imran: 102). Hai orang-orang yang ber
iman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah per
kataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagi kalian 
amal kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. 
Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul~Nya, maka se
sungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (Al
Ahzab: 70-71) 

Demikian menurut lafaz sebagian riwayat Abu Daud, dan menu
rut riwayat Abu Daud lainnya sesudah lafaz warasuuluhu dise
butkan seperti berikut: 

.. l!t 7" ,~\'~]\ _z<•"\-'.~"'(,. :.;';P.,t1i---:-.,·, 
~~... ~ .. ~~ ... ~~ • !J 
,..,..,~lflJ_,,,~~{,r\/ ,,,, ~j,,.. ~,,.. .,...,.,. J.A~, ,....,.-:.\,.\ 
~ J~ ~ "'"' ... " . • r,.,. •J v--".J , .,.u -U.J ~ _, ... u, w 

~ . et:tA a,~.g_; 
Allah mengutusnya dengan membawa perkara yang hak, se
bagai pembatva berita gembira dan juru ingat pada hari 
kiamat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, 
sesunggu}, 1'lY'! ia telah mendapat petunjuk; dan barang siapa 
yang berbuat durhaka terhadap keduanya, sesungguhnya ia 
tidak membahayakan melainkan hanya pada dirinya sendiri, 
dan tiada sesuatu pun yang membahayakan Allah. 

Imam Turmudzi mengatakan, selain kalimat di atas, predikat ha
dis ini hasan. 

Teman-teman kami mengatakan, selain kalimat di atas, juru 
khotbah disunatkan mengucapkan kalimat berikut: 
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Aku kawinkan engkau berdasarkan apa yang telah diperin
tahkan oleh Allah, yaitu memegang dengan cara yang makruf 
atau. melepas dengan cara yang baik. 

Khotbah ini paling sedikit dilakukan dengan membaca kalimat, 
"Segala puji bagi Allah dan semoga salawat terlimpah kepada Ra
sulullah Saw. Aku wasiatkan bertakwa kepada Allah Swt." 

Khotbah ini hukumnya sunat. Seandainya tidak dilakukan 
sama sekali, nikah tetap sah menurut kesepakatan ulama. Se
dangkan menurut suatu riwayat yang bersumber dari Daud Azh
Zhahiri, nikah tidak sah tanpa khotbah. Akan tetapi, para ulama 
ahli tahqiq tidak menganggap sikap Daud yang berbeda ini seba
gai sikap yang dapat dijadikan pertimbangan, karena kesepakat
an ulama tidak dapat dibatalkan hanya karena sikapnya yang 
berbeda. 

Mengenai calon suami, menurut pendapat yang terpilih tidak 
usah melakukan khotbah apa pun, melainkan apabila wali me
ngatakan kepadailya, "Aku nikahkan kamu dengan Fulanah." 
Hendaknya ia menjawab secara langsung tanpa tenggang waktu, 
"Aku terima kawinnya." Jika ia suka, boleh mengatakan, "Aku te
rima nikahnya." 

Seandainya ia mengatakan, "Segala puji bagi Allah dan semo
ga salawat terlimpah kepada Rasulullah Saw., aku terima nikah
nya," maka nikahnya sah. Ucapan ini tidak membahayakan anta
ra ijab dan kabul karena tenggang waktunya tidak lama, Iagipula 
masih ada kaitan dengan akad nikah. Sebagian teman kami me
ngatakan, "Ucapan tersebut membatalkan nikah." Teman kami 
yang lain mengatakan, "Nikahnya tidak batal, bahkan disunatkan 
melakukannya." Tetapi pendapat yang benar adalah seperti yang 
kami katakan di atas, yaitu tidak usah mengucapkannya. Sekali
pun demikian, seandainya ia melanggar, lalu mengucapkannya, 
nikahnya tidak batal. 

Ucapan kepada suaml sesudah akad nlkah 

Kalimat yang disunatkan diucapkan kepada si suami yaitu: 

. ~{b,~J~ 
Semoga Allah merriberikan berkah kepadamu. 
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Atau: 

Semoga Allah memberkahimu dan menghimpun kamu berdua 
dalam kebaikan. 

Disunatkan mengucapkan kalimat berikut kepada kedua mem
pelai: 

":'·~,,,,,,,,,,~; ,~J\::11,~(~~,t,c1r\; -H ... ~ ,•;; ... ;-,~~ '.J. 

Semoga Allah memberkahi masing-masing kamu berdua ter
hadap teman hidup, dan menghimpun kamu berdua dalam 
kebaikan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

' 

o~ ....- J ., ~...- ,,,,,, \ ,,,,,, ...-A 
,,,,,,_,,... • o .... • ", ... ~' .~~ \!" , ....• ~~~u;;: ~.,t', 
~ ~~ 'i.r J ~ ~., .. ~ "' 

~'1 J.t/, \ --:,, .,,~ /~ ,,,,,,,,,. -':"', ,,..,_ .... , ,,,.. ,C'c.. .~ 
• l..!.ol) 4.1.> ~JY :~~~ o~ ~ . "4.U\ 

Nabi Saw. bersabda kepada Abdur Rahman ibnu Auf r.a. ke
tika ia memberitahukan kepada beliau bahwa ia telah nikah, 
"Semoga Allah memberkahimu." 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab shahih bahwa Nabi Saw. 
bersabda kepada Jabir r.a. ketika ia memberitahukan bahwa ia 

~telah menikah: 

Semoga Allah memberkahimu. 

Kami meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih di dalam 
kitab Sunan Abu Daud, Sunan Turmudzi, Sunan lbnu Majah, 
dan kitab sunan lainnyn melalui Abu Hurairah r.a. yang menceri
takan bahwa Nabi Saw. apabila mengucapkan selamat kepada se
seorang karena baru nikah, beliau bersabda: 
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Semoga Allah mtmberkahimu, melimpahk,:m berkah kepada
mu, dan menghimpun kamu berdua dalam kebaikan. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan 
sahih. 

Makruh bila diucapkan kepadanya, "Semoga bahagia dan ba
nyak anak." Dalil yang menunjukkan makruh akan disebut nanti 
-insya Allah- dalam pembahasan memelihara lisan pada akhir 
kitab ini.3

) Makna lafaz ar-rifa' ialah menghimpunkan (berkum
pul), yakni hidup rukun. 

Doa suami blla menemui istrinya di malam perkawinannya 

Suami disunatkan menyebut asma Allah, lalu memegang ubun
ubunnya (mengecup ubun-ubunnya)41 pada permulaan menjum
painya dan mengucapkan doa berikut: 

,,,, " ' .~,,,,, Jl!..~,,,.-,~-j~\'1)"'\,' 
,,,,,,_.,,,''-,-=t,,,,, ,,,,,, ,,. --~~ !) • 

Semoga Allah memberkahi masing-masing di antara kita ter
hadap teman hidupnya. 

:o Imam Ahmad, Imam Nasai, lbnu Majah, Ad-Darimi, lbnu Sinni, dan yang 
lainnya meriwayatkan melalui Uqail ibnu Abu 1'halib bahwa i!I menikah de
ngan seorang wanita dari kalangan Bani Jasym, lalu orang-orang berdatang
an kepadanya dan mengucapkan, •semoga bahagia dan banyak anak." Maka 
Uqail mengatakan, •Janganlab kalian mengatakan demikian, karena sesung
guhnya Rasulullah Saw. telah melarang hal tersebut." Mereka berkata, •Ka
lau demikian, apakah yang harus kami katakan, wahai Abu Zaid?" Uqail me
ngatakan, •Katakanlah oleh kalian, 'Semoga Allah memberkahi kalian dan 
melimpahkan berkah kepada kalian.' Demikian yang diperintahkan kepada 
kita." 

lladis ini berpredikat hasan. 
I) An-Nashiyah, ral!lbut yang tumhuh dibagian depan kepala. Makna yang di

maksud ialah ubun-ubun, baik yang ada rambutnya ataupun tidak. Dali I me
megang ubun-ubun ialah hadis Abu Daud dan Nasai serta Abu Ya'la AI-Mau
shuli, melalui Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara mar(,,' 
dengan adanya sanad ini. 
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Selain itu hendaknya ia pun mengucapkan seperti apa yang telah 
kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, 
Ibr.u Sinni, dan kitab sunan yang lain dengan sanad-sanad yang 
sahih5> melalui Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya 
r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

~Th ,j~:i;~,~~JulJI '~b) ~&;j 8.9131 
. .. ,,. ,, 7 ,,.,... / .,,... ~,.. .... ~ 

~\. J. ,,., ,.... 4.!,f~/ .... -::C" .... ~ ~,...-'~~\A~.:.._ f ~\~\ 
~ .J _j&-'_J ",.. .. ~ J .. ~ u ... - ~,.. 
:!t~(f",... :-1 .;.\\Sr .·c~~\;~-::~c~~~ 
~~,.f.J- ~ ,.. .. • • 7 ~ .. .. ,.. '1U'· '\~ .. ,, , ...... ,; 4'.A\(-:: ;;jj.ll 

. ,,,l(J---; .. "J,,,,,, ,.. ,,,~ 
Apabila seseorang di antara kalian mengawini seorang wanita 
atau membeli seorang budak, hendaklah ia mengucapkan, "Ya 
Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya 
dan kebaikan ivatak yang telah Engkau ciptakan dalam diri
nya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan 
kejahatan watak yang telah Engkau ciptakan padanya." Dan 
apabila ia membeli unta, hendaknya ia memegang pada ba 
gian atas punuknya, lalu mengucapkan doa tadi. 

Di dalam riwayat lain disebutkan: 

,:-'{~af1f· ... ~ ~,~ ':[J,,,tf;".,i#~ Ji.ti~ · r~ li'_!j,,, !.J'~~J.U:.. ~ .. ~ ...... ~ ,.. .. r 
Kemudian hendaklah ia memegang ubun-ubunnya, lalu ber
doa memohon berkah untuk wanita (istri) dan pelayan (bu
dak). 

Ucapan suaml kepada lstrlnya, dan Jawaban lstrl kepada 
suamlnya, setelah suamlnya berlstrl lagl (bermadu) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan kitab 
lainnya melalui Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 

5) Sanad hadis hasan, dinilai sahih oleh Al-Hakim serta disetujui oleh Adz
Dzahabi. 
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mengawini Siti Zainab r.a., maka beliau membuat walimah (pes
ta) berupa roti dan daging. 

Anas r.a. melaajutkan kisahnya mengenai gambaran walimah 
yang diadakan Nabi Saw. dan banyaknya orang yang diundang 
untuk walimah tersebut. Kemudian ia melaajutkan kisahnya, 
bahwa setelah itu Rasulullah Saw. keluar (dari.k.amar Siti Zainab 
r.a.) menuju kamar Siti Aisyah r.a. Beliau bersabda: 

~,:~ ~~''' ~ ,t~~,, + .. ;j',J c,.1 1~~'Wi 
i ..a:,., o"_;J ;u ~.J, .,,. .. • ~ t 
'' -."-UA\~~~,;1\\i~;._.,j,~\~ 
,_....-::: ~JjJ.-,,!,~j~fL.a,-,\,:-:',•_, -,,,,..,,L_ .:{;] ._~{u\'1)"'\;' 
~(.)~~~ ,,...>-F.S-v--,, LJ. 

~ ,..~~.':.::\t;·..-""'t"l ,,..,jsii,'"" :t f,~Q ~,,,..,,. 
-~ i....,,• .. ~ 4 , .., ~ 

Semoga kesejahteraan terlimpah kepada kalian, wahai ahli 
bait, juga rahmat Aflah serta berkah-Nya. Maka Siti Aisyah 
r.a. menjawab, "Semoga kesejahteraan serta rahmat Aflah ter
limpah pula kepadamu. Bagaimanakah keadaan istrimu 
(yang baru)? Semoga Allah memberkahimu." Lalu Nabi Saw. 
memasuki semua kamar istrinya satu demi satu, dan meng
ucapkan hal yang sama kepada mereka seperti yang ia ucap
kan kepada Siti Aisyah, dan mereka pun mengucapkan hal 
yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah kepa
danya. 

Doa di kala hendak melakukan persetubuhan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Ibnu Abbas r.a. melalui jalur yang banyak, bahwa 
Nabi Saw. telah bersabda: 
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Seandainya set;eorang di antara kalian mendatangi istrinya, 
dan ia mengucapkan, "Dengan menyebut asma Allah. Ya 
Allah, jauhkanlah setan dari kami, dan jauhkanlah pula se
tan dari apa yang alwn,Engkau anugerahkan kepada kami," 
lalu kcduanya dimwgerahi seorang anak, niscaya setan tidak 
dapat membahayakannya. 

MPnurut riwayat Imam Bukhari disebutkan: 

. tf ----;\ ~\ t;~f :: ! / ,,( 
. u " ~,,; 

Niscaya setan tidal, dapat membahayakannya selama-lama
nya. 

Cumbu rayu, senda gurau, dan kemesraan seorang lelaki 
kepada istrinya · 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Jabir r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pernah bersabda kepadanya: 

/. ~ , ,,& ,,. J , ,,,,,,,,, J ,,,,, fl/I. ,,, ,; ~ / ,,,,. ,..,,, 
(& ~ , Jt ~ ~ .. l'I ,II.:; : :.. \ 0: Cf \Y"'.:.-, \ \jlll ....::..:>~ 'J 
_;.,u,o. ~" ... ~,..,.J ~ . ~ r ·' . .JJ . ,,,, ~ ' . ..,.,, -,,~ ,,,, '-4!.S:-\l ~ ""~,,, ,,,,,,,, ., -::; ,,,, 

• ~ ..)'U J . :.,>'\.!!I \ ...:;:...;.._J :.., ., .,,,, . ~ . ~ 
"Apakah engkau kmvin dengan perawan, ataukah janda?" 
Aku menjawab, ''Aku kawin dengan seorang :janda." Beliau 
bersabda, "Mengapa engkau tidak kawin dengan perawan 
yang engkau dapat bermain dengannya dan ia bermain de-
nganmu?" 1 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan Sunan 
Nasai melalui Siti Aisyah r.a. yang rnenceritakan bahwa Rasulul
lah Saw. pernah bersabda: 

.µ~~,\t---\'.f~ "'{~;j trr;1, <,.. :f,J:Z-\ ,; , -,, J_ n' .. ,~_}-\ 
Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang 
paling baik akhlaknya dan paling lembat kepada istrinya. 6) 

6) · Hadis ha.san. 
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Etika berbicara seorang lelaki terhadap mertua dan 
saudara-saudara lparnya 

Seorang suami disunatkan tidak berbicara dengan seseorang dari 
keluarga istri dengan pembicaraan yang dj dalamnya terkandung 
sebutan bersetubuh dengan istri, menciumnya, memeluknya, dan 
lain sebagainya yang menggambarkan tentang berbagai jenis is
timta' atau yang rnengandung pengertian atau berkesimpulan ke 
arah itu atau berpengertian itu. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan 
Shahih Muslim melalui Ali k.w. yang menceritakan: 

J,;, ~ \J,, ,J.,,. J"' c~.,,.\ ~,,, ,!. ,,,,. .., ~ ,, I': _::::\-r ...- ~- J' ~ • ., .,! ~ ;l.l I_J,MJ .J (.) '- ":t!,;e, ' vJ t., ,. ~ /Wlf-_} ,_,,,.... ., !Ut" , .,,..,,. .,,.,, ,,.. ,;; ,,.. ,., 
.t,~~\ ... ,~~ .... _\s <If .~\ -~~"."."'~C~_~I ... ~ ,~,,, .... • 4} ... r-....1 ..... 
Alm adalah lelaki yang banyak mengeluarkan madzf>, maka 
aku malu . menanyakannya kepada Rasulullah Saw. meng
ingat kedudukan putrinya padaku, lalu aku memerintahkan 
kepada A/,-Miqdad untuk menanyakannya, 

Doa ketika melahlrkan anak dan ketika istri merasakan 
sakitnya melahirkan 

Orang yang bersangkutan dianjurkan memperbanyak membaca 
doa orang yang tertimpa malapetaka, seperti yang telah kami ke-
mukakan jauh sebelull\ ini. · 

Kami meriwayatkan di dalam lqtab lbnu Sinni melalui Siti 
Fathimah r.a.: 

7) Yaitu air putih encer yang kehc1ar setelah timbul dorongan berahi yang tidak 
begitu kuat. Hukumnya sama dengan air seni, yakni najis. 
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Di saat Siti Fathimah hendak melahirkan anaknya, Rasulul
lah Saw. memerintahkan Ummu Salamah dan Zainab binti 
Jahsy agar datang dan membacakan di sisinya ayat Kursi 
dan jrman-Nya, "Sesungguhnya Rabb kalian, hingga akhir 
ayat > (Al-A'raf: 54) serta membacakan kepadanya surat 
Mu'awwidzatain. 9> 

Azan di tellnga bayl yang baru dllahlrkan 

Kami nieriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, dan selain keduanya melalui Abu Rafi' r.a. -pelayan 
Rasulullah Saw.- yang menceritakan: 

. ~.,.,.,; .,,, . ,,,~ ... , J ~: "f~'~ ~~ ~ , ...... ~,,.,,,,,. , ,,,,,,,,, 
~~j\~ ~l r~.9 ... ~ 4ll ;.ll LJ~_J ., .. ":lv 
,,,,... 7 ~,... ,,, ~,,,,., .... '-,, A ,....,, ,...... ,,,_,,,,,,.'/,, "'· ,,,,.o"~-'\, ~\s b:06 ~.,,....-,. · "1 

-~4.IJ 111'.J ... ~~ ,,,, 'J ...... ~y-! 
:;ii" 

Aku telah melihat Rasulullah Saw. melakukan azan di telinga 
Al-Hasan ibnu Ali ketika baru dilahirkan oleh Fathimah, 
yaitu seperti azan untuk salat. 

8) Ayat tersebut lengkapnya seperti berikut: 

... ,,,,. , ....... ... .... ,,, , .... ,,,.,.,., 11: ,, ' ,~ .... ,,, &- ' ... ,":. u9;,,a · .. ~,,,,..::,~!.·_,,~,.:. ~:i),4L, -: Z>J 
1$ .,..._,. .....,r.... ... .. ~J .'J ,,, ,-;- ~-- • _) 

- ,~.,,,,..,. "'·..l~(·"'~~·i""~~:i.t(-"~: ... ,'9i-'1t:'.;"'("f.\\ ~ ·l, .. :-'l!'.~~ti 
'T~('.P.-~J~-~ ...... ~"8""'~~~ 

OU J4 °i' • ~.,•1\..itt{~,:i1~~'"~\"'~il~~\ll0 ;"~ 
~ ~ . '.) • .Y' j ,u:: ~ 

Sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan 
bumi dalam enam masa, lalu Dia -berleuasa di atas ~rasy. Dia menutup ma· 
lam leepada siang hari yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya 
pula) matahari, bulan, dan bintang-bintang (masing-masing) tundule leepada 
perintah-Nya. lngatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hale AJ.lah; 
Mahasuci AJ.lah, Tuhan semesta alam. (Al-A'raf: 54) 

9) Sanad hadis ini dhaif. 
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Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. 
Segolongan ulama dari kalangan teman kami mengatakan, di

sunatkan menyerukan azan pada telinga kanan bayi dan iqamah 
salat pada telinga kirinya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Al-Husain 
ibnu Ali r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

~~i..Jti ~"lif"' ;( "'"fiGtl"3 ~iG ~~~ ... ~:J' :'_j ($ .. ,,,,. ':?f ~ ,~,,,... .,u ~.,...,,,, .,,-1v,,, 
. · (;"'7,~..,h ·\ ::-e ~-,+ 'J ... ,,, f ~, 

Barang siapa yang dianugerahi seorang bayi, lalu ia mengu
mandangkan azan pada telinga kanannya dan menyerukan · 
iqamah pada telinga kirinya, niscaya Ummush Shibyan (se
tan) tidak dapat membahayakannya. IO) 

Doa di saat men-tabnik bayl 

Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab Su
nan Abu Daud melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

,; .... , ... ,. 
"" """-( ·tltf'jL ~:'~--:.':-"' ~{u~:;:;Jl1J",,,, .... -:'~ .J&'J..:P u ... . ~~ y-'-1,,, -- ,,, ,_,...,J ~ ... / ,,, ·._ r't~ ... ~;1 ... ~ . 

Rasulullah Saw. sering menerima bayi-bayi yang dihadapkan 
kepadanya, lalu beliau mendoakan dan men-tahnik mereka. 

Di dalam riwayat lain disebutkan: 

Lalu Nabi Saw. mendoakan keberkahan untuk mereka. 

10) Sanad hadis ini dhaif 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Imam Bukhari dan 
Imam Muslim melalui Asma binti Abu Bakar r.a. yang mencerita
kan: 

,, ,,, ,,,., ,,,.,,, /;!' .. ' • " ,,,, 

~ ~ ~.JL.!:11\i ~ ,,...,~t, • ~ .afdJ._"::1 ~ ~ .. ,, .. 4 • J.1-:>v if-;t-N ,,,. • ~ ., 

_....t ~~~: ~~\d, L~;.i\i,( , ~(---:-)> .Li~ 4 ;d _,,,,... ~ ~ .. F "- . ,, -.r .,,, ~· 
• ,,,,,,.,.·~. :• r:::.~,,,.,.,,,,,. .,.,,,,,,,,, \......,~ ~~ , . ~ 4 I.:~:.~- ~--:-:: 4-~ ~ "'.;,,ea•' .i...M ,,,, .l f g,._r- ~,,, ~ r-
~-:;."1,~f'-',..-! ~ ~" ..... \~ ~,,~ /1\i,\J~ '~ :.,'" .).,.,.,J ~.J ~c.r- i~ IJ ,,,. ..... ,,,. 
-~ 1i"\f ·,.1~: ~ .. ""•lt\, ~;! ~ ,,,.....,,, ~{b, 
,,,... ~.J.~ 4\) .) f '~:, f '~.J ..... 

Aku mengandung Abdullah ibnuz Zubair di Mekah, lalu aku 
menuju Madinah (berhijrah) dan istirahat di Quba, ternyata 
aku melahirkan di Quba. Kemudian aku membawa bayiku ke
pada Nabi Saw., lalu beliau meletakkan bayiku di atas pang
kuannya. Beliau meminta buah kurma, lalu dikunyahnya, se
telah itu dimasukkan ke dalam mulut bayiku. Dengan demi
kian, makanan pertama yang masuk ke dalam perutnya ada
lah (kurma itu bercampur dengan) air ludah Rasulullah Saw. 
Rasulullah Saw. men-tahnik-nya dengan buah kurma terse
but, kemudian mendoakan dan memberkatinya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Abu Musa 
Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan: 

'Cf(,l J_...:, ~tud~~1·\4'.J ,-!;t--\j ':ilrJ:il{ o 4 r-,"J.,.. ., ~· ,,,~ .. ,,,,,,.. 1 ,,,. ;.; 
. ~-:'h, J.(l_......c:-",,,. .. ,,,.,,: ~ t""?' ,,,,,,,, ~,,,,, ,,,, "\ 

·,,, '..J'}'Y~ JJ ,o~~-', .. ,,,.~ .... 
;,, ~-; 

Anakku lahir, kemudian aku membawanya kepada Nabi 
Saw., lalu beliau menamainya Ibrahim, men-tahnik-nya de
ngan bu.ah kurma, dan mendoakan keberkahan untuknya. 

Ini adalah la(az Bukhari dan Muslim. Kecuali ucapan "Dan men
doakan keberkahan untuknya", lafaz hadis ini hanya menurut 
Bukhari. 
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PEMBERIAN NAMA 

Memberl nama anak yang baru lahlr 

Bayi yang baru lahir disunatkan diberi nama pada hari ketujuh 
sesudah kelahiran atau di saat hari kelahirannya. 

Hukum sunat memberikan nama pada hari yang ketujuh bcr
landaskan kepada apa yang telah kami riwayatkan di dalam kitab 
Imam Turmudzi melalui Amr ibnu Syu'aib, dari ayahoya, dari ka
keknya yang nienceritakan: 

., ,..,, ,.. ,: ,... J' ,,,, /,4 

,, / .~ .>"t"f\ 4~ ':,:;,, ;', ~~ ~Jl~~-:~t, ~, 
~~ ~ ,..., -"" .. ~,.. ;. f r "-"' .J,.. "' ~ u 

~,...f',.. ,,. ,,__,,, ,,. ~(' ,, ,,,.,.,.. ,,,.. 
• ~~ ,~$,;;¥l~_jJ ,½,I..: 

Nabi Saw. memerintahkan untuk memberi nama bayi yang 
baru lahir pada hari yang ketujuh; begitu pula melenyapkan 
kotoran dan mengakikahinya. 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. u 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah serta kitab lain
nya dengan sanad-sanad yang sahih melalui Samurah ibnu Jun
dub r.a., bahwa Rasulullah Saw. perhah bersabda~ . q . ,,~,,,,,,.. t:: ,,..,,,,..,,.,,,,,.. .,,,,. ':-' ,..." ..... ,,.,,, ,... )tb,.. ~ --!.,J' 

.. J - . ] .;-- ~ . l~ "..... .. J • C .. • $ ,-,..:a., ~ -u 4«441~ .. ~ ,,..:,. i'£ . ,, ,-... ,.. . ... ... ~ ~ r ,.. ,-:; ,,,...,,,,... 
-~J 

1) Hadis ini pads Imam Turmudzi no. 2834 pads pembahasan etika, Bub "ll1tdi>1 
yang Menceritakan tentang Menyegerakan Mernberi Nama Anak yang Bttru 
Lahir". Di dalam sanadnya terdapat Syarik AI-Qadhi yang dikenal buruk ha
falannya, jugs lbnu lshaq yang meriwayatkan hadis ini sccara mu'an'an; 
tetapi menjadi kuat oleh hadis Samurah yang sesudahnya, sehingga mcnjadi 
hasan. 
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Setiap anak (yang baru lahir) tergadaikan oleh akikahnya 
yang disem,belih untuknya pada hari yang ketujuh, lalu dicu
kur dan diberi nama. 

Imam Turmudzi mengatak.an bahwa hadis ini hasan shahih. 
Adapun dalil yang menyunatkan pemberian nama anak pada 

hari kelahirannya inilah hadis yang telah kami riwayatkan dalam 
bab terdahulu, yaitu hadis Abu Musa Al-Asy'ari r.a. 

Kami meriwayatkan di dalam Shahih Muslim dan kitab lain
nya melalui Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. 
pernah bersabda: 

4. ~~~~if~~,_;, l\ ~ui!.~{;;1 !)U. t .,Jt, J ~ ,, .:· , .. .,:.:,._...,9, ,,, ~ .. ' .. ~ -,,,, 

-~<.j 
Seorang bayi lelaki telah dilahirkan untukku pada suatu ma
lam, lalu aku menamainya dengan nama ayahku (nenek mo
yangku~ Ibrahim a.s. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Anas r.a. yang menceritak.an: 

,,, ..... ~ ,'.' , ,,,,,,, , ,,, J ..... ,, ,, ,,, J ~~~!.uu~~' ~ ... 1,li , .. ~t<d.t;~':l~ r--= ,,-.. ,, ,,,,.. ' ' ,,,,, '(;; .:; "'-' ~ .... 1' .,U)\~., .,, .... ~~ 
,,, • '..J 

Telah dilahirkan seorang bayi lelaki anak Abu Thalhah, ma
ka aku membawanya kepada Nabi Saw., lalu beliau men-tah
nik-nya dan menamakannya Abdullah. 
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Mundzir ibnu Abu Usaid dibawa kepada Rasulullah Saw. pa
da hari kelahirannya. Maka Nabi Saw. meletakkannya di 
atas pahanya, sedangkan Abu Usaid (ayah bayi) duduk. Nabi 
Saw. disibukkan oleh sesuatu yang ada di hadapannya, lalu 
beliau memerintahkan kepada Abu Usaid (untuk mengambil 
anaknya\ kemudian bayi itu diangkat dari paha Nabi Saw., 
lalu mereka memulangkannya, ketika Nabi Saw. selesai dari 
kesibukannya, beliau bertanya, "Ke manakah bayi tadi?" Abu 
Usaid menjawab, "Kami telah memulangkannya kembali, wa
hai Rasulullah." Nabi Saw. bertanya, "Siapakah nama bayi 
itu?" Abu Usaid menjawab, "Fulpn." Nabi Saw. bersabda, "Ja
ngan, tetapi namailah dia Al-Mundzir." Sejak saat itu nama 
bayi tersebut adalah Al-Mundzir. 

Lahaa atau lahiya, sibuk dengan sesuatu yang lain. 
lstafaqa, teringat dan selesai dari kesibukan. 
Fa-aqlabuu.hu, mengembalikannya ke rumah. 

Penamaan kandungan yang gugur 

Disunatkan memberinya nama. Apabila masih belum diketahui 
jenis kelaminnya, maka diberi nama yang dapat dipakai untuk la
ki-laki dan perempuan, seperti Asma, Hindun, Hunaidah, 
Kharijah, Thalhah, Umairah, Zur'ah, dan nama-nama lain yang 
dapat dipakai oleh dua jenis. 

Imam Baghawi mengatakan, disunatkan memberi nama bayi 
yang gugur karena berlandaskan kepada hadis yang mencerita-
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kan tentang hal ini. 2> Hal yang sama dikatakan. pula oleh ulama 
lain· dari kalangan temannya. Teman~teman kami mengatakan, 
"3eandainya bayi meninggal dunia sebelum semwit diberi nama, 
disunatkan memberinya nama. "3> 

Sunat memberl nama yang baik 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sa
nad yang jayyid4

) melalui Abu Darda r.a. yang menceritakan bah-
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: · 

,,,,_ ' J ,, , ... \,,! .~ \~"~\J\ ,-~\,.. :~(';~,'L ~(:'-;':z,i\ ,..,,,.. (o,_.. "! ,,<f\ 
~~'- ,,, ~~ ,.,,, .. ,.. ~ o.~.ij,Jl"'J_,, 

. ~~(:~~ 
Sesungguhnya kalian akan dipan.ggil di hari kiamat dengan 
nama-nama kalian dan nama-nama ay(lh kalian. Karena itu, 
perindahlah nama-nama kalian. 

Nama yang paling dlsukal oleh Allah Swt. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ibnu 

2) Yaitu hadis Siti Aisyah r.a. yang mencerit.ak1m: 

Aku mengalami suatu keguguran aari Nabi Saw., lalu beliau memberinya 
nama Abdullah dan menjulukiku dengan sebutan Ummi, AJJdullah. 

Hadis ini t!haif, penjelasannya akan pcnulis kemuknk>in d1tlnm Bab •Mem
beri Kun-yah Orang yang Belum Pul)ya Anak". 

3) Seakan-akan alasannya memakai kias (analogi) kepada masalah keguguran, 
bahkan dalam hal ini lebih diutamakan, 

4) Hanya di dalam sanad hadis ini terdapat inqitha' (terputus) di antara Abdul
lah ibnu Abu Zakaria dan Abu Darda, sesungguhnya Abdullah ibnu Abu Za
karia tidak menjumpai masa Abu Darda. Demikian yang telah di-nash-kan 
oleh Al-Mundziri dan Al-Hafizh Ibnu Hajar serta seisin keduanya. 
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Umar r.a. yang menceritak.an bahwa RasuluUah Saw. telah ber
sabda: 

Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Allah Swt. 
ialah Abdullah dan Abdur Rahman. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Jabir r.a. yang menceritakan: 

cLZL~:~-~~c,r~r /' ~i:\:Jtil~$J~J 
. ... .. ,. ,.. ~ ,,~ ~:, ,,,,,,, ,,,,;,,,, ~"f't((i,- ,~,· 

~J\ai¼~~\j--:;.~~\j ,vl; J_J ~l.a>I 
r--: ,. , ,,,~, ,,,,,,,,,,. _,:,~~\ "' ,,.., 

. . •.>! -w,~ ~ 
'-'-'"9 .J • • ,--,. 

Telah dilahirkan bayi lelaki salah seorang di antara kami. 
lalu ia menamainya Al-Qasim, maka kami mengatakan, "Ka
mi tidak akan memberimu nama julukan (kun-yah) Abul Qa
sim, tidak pula Karamah." Lalu ia menceritakan kepada Nabi 
Saw., maka beliau bersabda, "Namailah anakmu dengan na
ma Abdur Rahman!" 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Nasai serta kitab sunan lainnya melalui Wahb Al-Jusyami, se
orang sahabat r.a., yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. 
pernah bersabda: 

Pakailah oleh kalian nama-nama para nabi, dan nama yang 
paling disukai oleh Allah Swt. itu ialah Abdullah dan Abdur 
Rahman. Dan nama yang paling baik ialah Harits dan Ham-
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mam, sedangkan nama yang paling buruk ialah Harb dan 
Murrah. 5> 

Mengucapkan tahniah (selamat) dan men)awabnya hukum
nya sunat 

Disunatkan mengucapkan tahniah kepada orang tua bayi yang 
baru dilahirkan. Teman-teman kami mengatakan bahwa disunat
kan mengucapkan tahniah yang telah dikatakan oleh Al-Husain 
ibnu Ali k.w. Disebutkan bahwa ia telah mengajarkan ucapan 
tahniah kepada seseorang. Untuk itu ia mengucapkan: 

~.~A(),.fj:£j ,~y~_;(ija{L,~;t; :S. -'3 
,,. ,,,, *..J ,,,,,, ;i.,,,,. ., ~ ':.'.'-'\ ,,.~,,. ~ ... 

• ~ ... '_JJJ '"""""""' 'J ,,. ... . 
Ucapkanlah, "Semoga Aflah memberkahimu atas anak yang 
dianugerahkan kepadamu, dan.semoga engkau bersyukur ke
pada Tuhan yang menganugerahinya, dan semoga bayi itu 
tumbuh sampai dewasa serta engkau diberi rezeki kebaktian
nya. 

Orang yang diberi tahniah disunatkan pula menjawab ucapan si 
pemberi tahniah dengan ucapan berikut: 

1}~,,. ,;v,~ ... a~~,, 1'V,".' 
- i..:,~i..!.J.JY.J ' "-' ~J'! 

5) Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud no. 4950 pada pembahasan etika, Bab 
"Mengubah Nama". Imam Nasai, juz 6, no. 218 dan 219, pada pembahasan 
kuda, Bab "Hal yang Disunatkan dalam Memberi Nama Kuda". Di dalam sa
nadnya terdapat 'Uqail ibnu Syabib, menurut Al-Hafizh di dalam kitab Taq
rib dia orangnya tidak dikenal. Tetapi aebagiannya mempunyai sya.h

0

ul, yaitu 
hadis lbnu Umar r.a. sebelum ini, dan hadis Al-Mughirah ibnu Syu'bah yang 
ada pada Imam Muslim no. 2135 secara marfu'. Disebutkan bahwa mereka 
(para sahabat) selalu memakai nama para nabi dan orarig-orang saleh sebe
lum mereka. Imam Bukhari mengetengahkan di dalam kitab Al-Adabul 
Mufrad hadis Yusuf ibnu Abdullah ibnu Salaam yang menceritakan, "Nabi 
Saw. telah menamaiku Yusuf." Al-Hafiz}, di dalam kitab Al-Fat-h mengata
kan bahwa sanad hadis ini berpredikat sahih. 
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Semoga Allah memberkahimu dan melimpahkan berkah-Nya 
kepadamu. 

Atau dengan ucapan berikut: 

~:. d. ,'. ,~-=',.,,. r-; ~ti' '1),.,..,., 
• ,; 4.1.) LlJJ :..J .. - ya:, 

Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan memberimu 
rezeki yang semisalnya. 

Atau dengan ucapan lainnya, yaitu: 

Semoga Allah melimpahkan pahala-Nya kepadamu. 

Atau ucapan lain yang semakna. 

Larangan memakal nama yang dlmakruhkan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Sa
murah ibnu Jundub r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. telah bersabda: 

v"' \ ~ ~~., ~\;',.'if"' ,~c~:., ~~~~ ... _,.'..,~ 11.J ' • ~ \ . .J :_J '!) .. ~ 

f~L~:~_oi,',~jq')ij ,~~:(j :'1_;ir~ji ,@ri ,., •• ,; ,.,J. ,,, A& 
~, --:. ":J.': : ~r ,,,,,.,.,\ ~ .,~ . r,-....a--~~.r.AI ef.J . ,. 

Jangan sekali-kali kamu menamakan pelayanmu dengan na
ma Yasaar, Rabaah, Najaah, jangan pula Af1ah. Sesungguh
nya jika kamu mengatakan, "Apakah di sana ada dia ?", ter
nyata tidak ada, lalu kamu dijawab, 'Tidak ada. • Sesungguh
nya nama-nama itu hanya empat, maka jangan kalian me
nambahinya lagi lebih dariku. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sun.an Abu Daud dan kitab 
lainnya melalui riwayat Jabir r.a. yang di dalamnya disebutkan 
pula larangan memberi nama pelayan dengan nama Barakah. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang ber
sabda: 

,,, ,,,, ,, ,I ..,, -o I.I ,,,,, ,-:. ' ,,,,, ,,, 
. e)_)G'j\,1H"'.:' ~._,,,"" 1.~ ...... i~4l)\~ "\/-:' • \ ~\ 

,,, ~ ~ u-:-.J 4:J ;' , ~ e,> u, 
Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah Swt. ialah 
seorang lelaki yang diberi nama M alikul Amlaak. 

Di dalam riwayat lain disebutkan akhnaa sebagai ganti dari 
akhna'. Di dalam riwayat Muslim disebutkan seperti berikut: 

,:.-,~ ,:'\!~~1~~;.T,,,t,~, ,_,_,A;\,~~~;~ 
~"" .._r--_J • !J, .. -- r~;-' ;,'-{i-f .. . tu,~,~~ ,~)U..g,(DJ; 

;' , , ;;,, 

Lelaki yang paling dimurkai oleh Allah di hari kiamat dan 
yang paling buruk ialah lelaki yang diberi nama Malikul Am
laak. Tiada raja kecuali hanya Allah. 

Ulama mengatakan, makna akhna' dan akhna ialah paling ren
dah, paling hina, paling menjijikkan. Di dalam kitab shahih dise
butkan sebuah hadis dari Sufyan ibnu Uyaynah yang mengatakan 
bahwa Malikul Amlaak sama dengan nama Syahansyaah. 

Sebutan seseorang kepada seseorang da,1 penglkutnya -
balk anak etau pelayan atau murld atau lalnnya- dengan 
nama yang buruk untuk mendldlk dan memperlngatkannya 
darl perkara yang buruk d~n untuk menundukkan dlrlnya 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Abdullah 
ibnu Busr Al-Mazini, seorang sahabat r.a. yang menceritakan: 

,,,, ~ ,,, ' J 
7..,. .. j~~.~ ~,,,,, ~m~;;i1',~· ,,., ,,,,, .... ,, ... , . !~,. ..... 

'--6T-""~l . .....,..J .. .,., I)~,(/,~ 
~ .~,~>,\~.ti ,~\f,i";\{\ ~,, •. i~ .!.J,5 (! .~ ,,, ,... .:,. .. , , . " v-r- . ,. ....,_._,,t,::, ' ~ -'4 ..,'-,'."' ,,,h,-- . .,~ ,,,. ~.,,,., 

• J . ~ tV\!tJ~l'l,~ 
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Ibuku mengutusku menghadap Rasulullah Saw. untuk me· 
ngirimkan setandan buah anggur, lalu aku makan sebagian
nya sebelum menyampaikannya kepada Rasulullah Saw. Ke
tika aku sampai kepada Rasulullah Saw., beliau menjewer te
lingaku seraya bersabda, "Hai ghudar (pengkhianat) . ..6) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abdur Rahman ibnu Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. 
dalam hadis yang cukup panjang, yang mengandun~kisah menge
nai karamah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. yang jelas >: 

4 ~,,~,.,.. ,,..-,,f.·: ,;-;. ,:-:~I-:~~,\,,..,.,,,..,-::,,~"' ,"t, 
lff:_,_. · Ill.,.,. ' I Q, • _- "\,U ,.-.,, .'71.l 0 
,,,,.. • 7 , ~ • , ~ r l,;IO' -i:;--...1 ~ .. ,., ,., · ,, f-= ~.,...&,- ~~ .. t\LLJ"J...- ... t1 ,/.,,,,~,---'-3._j~ ~,, .. 4.U :;- ,.., ~ _) ,:; ,., i....JJ"f') )J,., -:.-t --

., _) ").J,, '=i ,,,,.,, ;A - ,,., '. ,.- •" ,...{\~ { ~ ,,J J ----~ .. ,,,::-: ~u.,.~, .;ue-, : ....,.,,.,P.-..) ~(,,) ,.....,~~\.:I 
!,, ~,,.t;~J~.-~t,~~,"~-s----j~ ,~: ,:.,,~ ... ~-y,,,,. ,,,,,,,. ~ . ~ 

,, ////~/-

·~-'~~ 
Ash-Shiddiq r.a. menjamu suatu jamaah dan mempersilakan 
mereka beristirahat di rumahnya, lalu ia pergi menemui Ra
sulullah Saw., tetapi ia kembali terlambat. Ketika kembali, ia 
bertanya (kepada keluarganya), "Apakah kalian telah menja
mu mereka makan malam?" Para keluarganya menjawab, 
"Belum." Lal1,1, ia menemui anaknya -Abdur Rahman~ dan 
berkata kepallanya, "Hai orang yang tercela!" Ash-Shiddi~ 
menyebutnya dengan sebutan yang buruk8

) dan· mencaeinya. 9 

6) Sanad hadis ini berpredikat dhaif 
7) Hadis aecara lengkap, lihat Muslim no. 2057, Bab "Minwnann. 
8) la mendoakan agar hidungnya terputus. 
9) Penulis di dalam Syarah MusUm mengatakan, hadis ini menceritakan ten

tang karamah ,Jang jelas bagi Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. Di daltl-lllilya ter
kandung ketetapaa karamah bagi para wali, menurut ,nazhab ahli aunnah; 
aedangkan mazhab nw'tazilah berbeda. 
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Ghuntsar artinya laiim, yakni orang yang tercela, 
Fajadtl.a'a, · artinya ia mendoakan agar hidungnya terputus 

atau haflain yang s~pa. 

Panggllan kepada orang yang belum diketahui namanya 

Dianjurkan memanggilnya dengan sebutan yang tidak melukai
nya, tidak pula mengandunf, makna dusta atau menjilat10>, seper
ti ucapan, "Hai saudaraku1 , hai ahli fiqih, hai faqir, hai tuanku, 
hai orang ini, hai pemakai baju anu, atau sandal anu, pemilik ku
da, pemilik pedang;· · atau pemilik tombak," dan lain sebagainya 
yang sejenis disesuaikan dengan keadaan orang yang dipanggil 
dan orang yang memanggil. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Nasai, dan Sunan lbnu Majah dengan sanad hasan melalui Ba
syir ibnu Ma'bad yang dikenal dengan nama lbnul Khashaashiyah 
r.a. yang telah menceritakan: 

.· ,:. ,,,, ' ,,, .; ., ..... _,. ,,,,,, (; ~ 
-'\-:'\(~~~~ ~"\t,~'t,~~ ~ ,, ~t.., \j\ . ,,,,, 
":J ~.,.1,, r ........ .J ...... ~ ~ ~,, ... 

. "~ .. ,,,_ 1"":'-f/ \,"': "''\ij . ~ ~ 1~h 1j~ :. ,,,,, 
.. .. • ,,, • :;,';y'.. (,,) ':l ,,, .. .J, • "-1;.-: ~ 

~ ~~1,..\..£ J:,J ... ©":f~ ~ .... .. ,, ~ .... \ ..... ,,,,. ,,,, '1' ~ 

Ketika aku berjalan bersama Nabi Saw.12
}, tiba-tiba beliau 

melihat seorang lelaki sedang berjalan di antara kuburan de
ngan memakai sepasang terompah, maka.Nabi Saw. berseru, 
"Hai pemilik sepasang terompah 13>, · celakalah, lepaskanlah se
pasang terompahmu itu," hingga akhir hadis. 

As-sibtiyyah, terompah yang tidak berbulu. 

10) Di dalam kitab Nihayah disebutkan bahwa makna malaq ialah penjilat. 
11) Panggilan inilah yang dianjurkan untuk dipakai karena tidak mengandung 

basa basi. 
12) Umasyi bentuk mudhari' dari maasyoa, artinya berjal- benama Nabi Saw. 
13) Nabi Saw. memanggilnya dengan sebuta.n ini karena beliau tidsk mengenal

nya, maka dikiaskan dengan ini yang lainnya, eeparti bauu dan kuda. 
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Kami meriwayatkan di dalam kiU!'t!Jbnu Sinni melalui Jariyah, 
seorang sahabat dari Anshar r~a. ~yang menceritak.an: 

/ /'.'. :: ~ ,,,.. J' :- /. ,,,,~ -'"' 
""""\l¼~"h,;\ /~~--:.: ~~~\-;"' ~,\-l:&,;, .. ;,= cew..., ... ',II ,.. o .J r -'.:J., .. , ~ ..., 
' - . "' l~':'A~ \J\j.l!~,, , ;..u..... u-!... <r-..r 
Ketika aku sedang di hadapan Nabi Saw. (selama itu) bua be
liau tidak hafal nama seseorang (lalu beliau memanggilnya), 
maka beliau menyeru dengan panggilan, "Hai anak hamba 
Allah.• 

Anak clan murid dllarang memanggil orang tua dan guru
nya dengan menyebut namanya 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu ~ Sinni melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritak.an: 

Al ._, "- ~ ~ -"'· /,,,,,. -"',,.:' 
-1,~1 7~~1:--:.~. , .... ~~; ~~~.;~~,,~, 
Q ~ d'~ .. ~ ,J''.J L--'.J ... ~ u 
,l:.\'A .\ "'c:% :J\j l~, \a\i ~ ~ Z,:P : e-j1D ~ · / :,. .... A t1A -"' l .... ,;. ,.. 

"\ ,.,,_ "::''1 .... ~,.,Ji~., .. ~.· -- ~-, ,,,.. ... ., j ,-i.-
• ~ U ~...\J ~ A '- ;J J l ~ ', "'' I II l If - J .J 
,- -- ), ':.J . • ..... • ' • .... 

Nabi Saw. melihat seorang lelaki bersama seorang anak, lalu 
beliau Saw. bertanya kepada si anak, "Siapakah orang ini?n 
Si anak menjawab, "Ayahku.n Nabi Saw. bersabda, "Jangan
lah engkau berjalan di mukanya, jangan melakukan hal yang 
menyebabkan dia mencacimu, ~angan duduk sebelumnya, dan 
jangan memanggil namanya." 4> 

Laa tastasibba lahu, janganlah engkau melakukan hal yang 
menyebabkan orang tuamu mencacimu atas perbuatanmu yang 
buruk. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Ubai
dillah ibnu Zahar r.a. yang mengatakan, "Termasuk menyakiti 

14) Hadis ini mempuny.i .ay'ahid aemskna ~ ~ oleh Al-Haitsami di 
dalam Majma'uz Zawaaid, juz 8, him. 137. 
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orang tua ialah bila engkau memanggil namanya dan berjalan di 
depannya." 

Disunatkan mengubah nama · dengan nama yang lebth balk 

Di dalam bab ini terkandung hadis Sahl ibnu Sa'd As-Sa'idi yang 
telah disebut di dalam Bab "Menamakan Anak•, yaitu dalam ki
sah Al-Mundzir ibnu Abu Usaid. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bulihari dan Sha
hih Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan: 

,,,,,, ......... 

,-:'1:--~ ~~ "'<'7·· , J--"ii a1' l".:' ,.,\ ~\.&~~ '!'~ 
&A~" '4:I _ ....... ~" '.j.~ u , ... .Jo 

• /'1(;< ~/...-4":~Ul~;;Af\\il •.J _,, • ...J r-"" .J... ... ,- ~ .J 

Bahwa Zainab nama sebelumnya adalah Bai-rah. Lalu ada 
yang mengatakan bahwa ia menyucikan dirinya, lalu Rasulul
lah Saw. memberinya nama Zainab. 

Kami _meriwayatkan di dalam Shahih Muslim, dari Zainab binti 
Abu Salamah r.a. yang menceritakan: 

,,,,, :\"'' ,<·~" ,::{ -~ ;;~t,~;:: ",,, • .,,,, J,:t ::,, !.. ,,,,, .J 
~ r _, _J " 11\,W jU i.J _¥' ..J \.a t Of. L '/, '""' ti 

~J·,~u:;.'~,!:}~ ,';~:" f':~ · !:\~~ 1 ,~A\i u'[ij~ ~ .:.7 ,- • • .. .J .. "J • ..I.J 
.... /,::' •:'\~\~.:;. !~ ....... 

. ~..J ~ ' 0 .J--:-1 
DahMlu akll bernama Barrah, lalu Rasulullah Saw. berkata, 
"Panggil dia Zainab!" Kemudian Zainab binti Jahsy masuk 
menemui beliau yang ketika itu bernama Barrah (pula1 lalu 
beliau mengubah namanya menjadi Zainab. 

Kami meriwayatkan. di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ibnu 
Abbas r .a. yang menceritakan: 

<.~~~~ ~ ,~"}"',,,,,Gi !'"''4!~.\!.: ,,,.., "~.:: 
,, .. .0) ;ll Q_,...,~ '-'" 1. o"'.-! ,,, ~-1-..P.-~o 
-':' - ............... : "'r:if', ~,,~ '='\f" ,~ ,,,, J \A\~,~., 4..,...-:--i.r,r::_..?- (.) .. D ~ u J ... .j..~ _, ,, r-' J 
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Juwairiyah nama sebelumnya adalah Barrah, lalu Rasulullah 
Saw. mengubah namanya menjadi Juwairiyah. Beliau tidak 
suka bila dikatakan, ia baru saja keluar dari rumah Barrah. 

Bahwa ayahnya datang kepada Nabi Saw., lalu beliau Saw. 
bertanya, "Siapakah namamu?" la menjawab, "Hazn." Nabi 
Saw. bersabda, "Engkau adalah Sahl." la berkata, "Aku tidak 
mau mengubah nama yang telah diberikan oleh ayahku." lb
nul Musayyab mengatakan, "Kemuraman terus-menerus me
landa kami sesudah itu." 

Al-Hu%uunah, artinya muram. 

Kaini meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui lbnu Umar r.a.: 

,,, ,-, A ,,; ,,,,,. ' ,,, .,..'.t 
~:i\:J\f,,,. ~~~'"\ Jh~~ d~l1~~4.{\~\ ~ C. .. ,,,. f"'W '..J_.- ,- -..1.J.,.. " ~ "· 

' t:"(,, ~ .--~ ... .,.. 
Nabi Saw. telah mengubah nama Ashiyah, dan beliau bersab
da, "Engkau adalah Jamilah." 

Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan pula: 

~ ~ .... L4~ !.,.... ~ : 0''~ -:-,~ ;-;te-=-,,(~_, ~.J ,w LJ .. u ... 4-:..t"' 
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Bahwa anak perempuan Umar dinamakan Ashiyah, lalu Nabi 
Saw. menggantinya dengan nama Jamilah. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sa
nad hasan melalui Usamah ibnu Akhdari, seorang sahabat r.a.: 

: ,,, . A /,-

/4 ,,~ /,,,:-\ -:'"--' \ (~,, _ ~ ,:~J < ,,,,,, /, .Jl~ ~ ~r 
..U...,..._.J~ ~::\J ~~OD~~ ~ ,,., , .. ~ • ~p 
~ "1~~~\d~ .~.~,,,,,.,.,,,., "t~ ~ ~--- ~~"~~4'.u\ 
,,,- .. ~'UJ . ;» ()___J,uJ_) ~ ~r"""""J..-" -..a.I~ ... 

~".:'.'.,;-! ,,,'?,"""\-:' ,,,{,~ _J,,,,,t"!, '(\\o:: q ,;,., "\'"' ~ . .,,.., .n ~ c..,:- ~ "' "' , f ...1"'1' t 11.!f • ~ \A i r _J J 

Bahwa ada seorang lelaki yang dikenal dengan nama Ashram 
yang berada di antara delegasi yang datang kepada Rasulul
lah Saw., lalu Rasulullah Saw. bertanya, "Siapakah nama
mu?" Ia menjawab, "Ashram." Rasulullah Saw. bersabda, 'Ti
dak, engkau adalah Zur'ah." 
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Bahwa ketika ia menjadi delegasi kepada Rasulullah Saw. 
bersama kaumnya, Rasulullah Saw. mendengar mereka men
jµlukinya dengan sebutan Abul Hakam. Kemudian Rasulullah 
Saw. memanggilnya dan bersabda, "Sesungguhnya Allah ada
lah Al-Hakam (Yang Maha Memutuskan), hanya kepada-Nya
lah kembali keputusan. Mengapa engkau membuat julukan 
Abul Hakam?" Ia menjawab, "Sesungguhnya kaumku apabila 
bersengketa dalam suatu perkara, mereka mendatangiku, lalu 
aku memutuskan perkara di antara mereka, hingga masing
masing dari kedua belah pihak yang bersengketa dapat ter
lerai." Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Alangkah baiknya 
orang ini. Punya berapa anakkah kamu?" Ia menjawab, "Aku 
mempunyai anak bernama Syuraih, Muslim, clan Abdullah." 
Rasul Saw. bertanya, "Siapakah yang paling besar di antara 
mereka?" Ia menjawab, Syuraih." Rasul Saw. bersabda, "Eng
kau adalah Abu Syuraih. "15> 

Imam Abu Daud mengatakan bahwa Nabi Saw. telah mengubah 
nama AI~Ashi, Aziz, Atlah, Syaithan, Al-Hakam, Ghurab, Hab
baab, dan Syihab, lalu beliau menamakannya menjadi Hasyim. 
Beliau mengganti nama Harb menjadi Silm, Al-Mudhthaji' menja
di Al-Mumba'its, Aqirah diubah menjadi Khadhirah, Sya'b Adh
Dhalalah diganti menjadi Sya'b Al-Huda, dan Banuz Ziinah digan
ti menjadi Banir Rusydah. Beliau pun mengganti nama Bani 
Mughwiyah menjadi Bani Risydah. Imam Abu Daud mengatakan, 
"Aku sengaja meninggalkan (tidak menyebutkan) sanad-sanadnya 
untuk mempersingkat." 

'Atlah, demikian menurut lbnu Makula. lbnu Makula menga
takan bahwa Abdul Ghani mengatakan 'atalah dengan ta yang di
fat-hah-kan. Ia~ mengatakan bahwa Nabi Saw. menggantinya de
ngan nama Atabah, dialah Atabah ibnu Abdus Sulami. 

Boleh men .. tarkhim (menyingkat) nama seseorang blla 
yang bersangkutan tldak menJadl terslnggung 

Kami meriwayatkan di dalam kitab shahih melalui jalur yang 
banyak: 

15) Hadis ini berpredikat sahih. 
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,,, ~ ,,, J' ,,, ' /, ,,, ....:: 
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Rasulullah Saw. pemah men-tarkhim nama segolongan dari 
kalangan sahabat, antara lain ialah sabdanya kepada Abu 
Hurairah, "Hai Abu Hirr, • sabdanya kepada Siti Aisyah r.a., 
"Hai Aisy,• dan sabdanya kepada Anjasyah, "Hai Anjasy.• 

Di dalam kitab Ibnu Sinni disebutk.an: 

\ 
...... ,.,., J ....... ,... ,,,,. ..... ,; ,..,,. ' ,,.,. /..,.: .-.1.ci.ir .,.....,\;' i t:.~yJ\i ~---::,A, ~\p {u l>~: 1f, ~, r ,,, }-' ~ ... ,,, r.......,-',,, _. . ~ .,u 

. • J ,, lJY.' 
~ ':f 

Nabi Saw. bersabda kepada Usamah, "Hai Usaim," dan kepa
da Al-Miqda,r,,, "Hai Qudaim.• 

Dllarang memberl nama Julukan kepada orang yang tldak 
menyukainya 

Allah Swt. berfirman: 
j .... ~t ,,.,,,,,..,,..,,.,~,.. 

\I \ ..::.,~\ • ~\.lt ll ~ \.,y. ~ y .J 

Dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan na~-nama 
yang buruk. (Al-Hujurat: 11) 

Para ulama sepakat mengatakan haram menyebut nama sese
orang dengan julukan nama yang tidak disukainya, baik berupa 
sifat -seperti A'masy, Ajlah, A'ma, A'raj, Ahwal, Abrash, Asyaj, 
Ashfar, Ahdab, Asham, Azraq, Afthas, Asytar, Atsram, Aqtha', Az
Zamin, Al-Muq'id, Al-Asyal- atau sifat bagi ayah ibunya atau na
ma lai~ yang tidak · disukai. 
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Mereka sepak.at pula boleh menyebut nama tersebut hanya 
untuk memperkenalkan kepada orang yang tidak. mengetahuinya 
kecuali melalui julukan tersebut. Dalil mengenai apa yang telah 
kami sebut itu cukup banyak., kami sengaja tidak. menyebutnya 
untuk meringkas dan mengandalkan kepada ketenarannya. 

Boleh menyebut nama Julukan yang dlsukal oleh pemillk
nya 

Antara lain ialah Abu Bak.ar Ash-Shiddiq r.a., nama aslinya ialah 
Abdullah ibnu Utsman, nama julukannya yaitu Atiq. Demikian 
pendapat yang sahib dan dipegang oleh jumhur ulama dari ka
langan ahli hadis, ahli bibliografi, ahli sejarah., dan ahli lainnya. 

Menurut suatu pendapat, nama aslinya adalah Atiq. Demi
kian menurut riwayat Al-Hafizh,Abul Qasim lbnu Asakir di da
lam kitab AJ.-Athraaf, tetapi yang benar adalah pendapat perta
ma. Para ulama sepakat bahwa nama tersebut merupak.an juluk
an yang baik. 

Para ulama berselisih pendapat mengenai penyebab dia diberi 
julukan Atiq. Kami meriwayatkan melalui Siti Aisyah r.a. dari 
berbagai jalur periwayatan, babwa Rasulullah Saw. pernah ber
sabda: 

Abu Bakar adalah orang yang dimerdekakan oleh AJ,lah dari 
neraka. 

perawi hadis ini mengatakan bahwa sejak saat itu ia diberi juluk
an Atiq16>. 

Mush'ab ibnuz Zubair dan yang lainnya dari kalangan ahli 
nasab mengatakan, dinamakan Atiq kareraa di dalam nasabnya ti
dalt terdapat sesuatu aib pun. Menurut pendapat lain tidak demi
kian. 

Nama julukan lain ialah Abu Turab yang diberikan kepada 
Ali k. w., sedangkan nama julukannya ialah Abul Hasan. Di dalam 
hadis sahib telah ditetapkan: · 

16) Sanad hadia ini dhaif. diriwayatkan oleh Twmudzi dalam Manaqib Abu 
Bakar r,a., dan mengatakan bahwa hadis ini ghorib. 
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Bahwa Rasulullah Saw. menjumpainya sedang tidur di da
lam masjid, sedangkan badannya berdebu. Maka beliau ber
.:::abda, "Bangkitlah, !mi Abu Turab. Bangunlah, hai Abu 
Turab." 

Lalu laqab (julukan) yang baik dan indah ini menjadi nama se
butannya. 

' I 

Kami meriwa;atkan hal di atas d\ dalam kitab Shahih Bu
khari dan Shahih Muslim melalui Sahl ibnu Sa'd yang menc~rita-
kan: ' 

' 

~;~~6);15~5~ ,~:11~~~.~~,,~.~ 
Nama Abu Turab merupakan nama panggilan yang paling di
sukai oleh Ali. Sesungguhnya ia tampak gemb'ira bila disebut 
dengan panggilan itu. 

Demikian menurut lafaz riwayat Imam Bukhari. 

Nama julukan lain ialah Dzul Yadain, nama aslinya adalah 
Al-Khirbaq, yang mempunyai kedua tangan yang panjang. Di da
lam hadis sahih disebutkan: 

· Bahwa Rasulullah Saw. me7J.yebutnya dengan panggilan Dzul 
Yadain, sedangkan nama aslinya ialah Al-Khirbaq. 

Demikian menurut lafaz riwayat Imam Bukhari di dalam permu
laan Kitabul Birri Wash Shilah. 
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Dlperbolehkan membuat nama julukan dan sunat berbicara 
dengan ahll keutamaan dengan menyebut nama julukan
nya 

Kandungan bah ini lebih terkenal daripada menyebut sesuatu nu
kilan tentangnya, karena dalil-dalilnya bukan hanya menyangkut 
kalangan khusus saja, kall.ngan awam pun terlibat di dalamnya. 
Merupakan suatu etika bila berbicara dengan ahli keutamaan dan 
orang-orang yang kedudukannya mendekati mereka memakai se
butan kun-yah. Hal yang sama dilakukan bila menulis sebuah su
rat kepadanya. Demikian pula apabila seseorang meriwayatkan 
darinya sebuah riwayat, maka dikatakan, "Telah menceritakan 
kepada kami syekh atau Imam Abu Fulan, Fulan bin Fulan, dan 
yang serupa dengannya." 

Termasuk etika pula bila seseorang tidak menyebut nama 
kun-yahnya dalam kitabnya, tidak pula dalam kitab orang lain, 
kecuali jika ia dikenal hanya melalui nama kun-yahnya, atau na
ma kun-yahnya lebih dikenal daripada nama asli. An-Nahhaas 
mengatakan, apabila kun-yah lebih terkenal, maka kun-yah di
pakai untuk orang yang sederajat, sedangkan untuk orang yang 
lebih tinggi disebut nama aslinya, kemudian disusul dengan ke
terangan "yang dikenal dengan nama Abu Fulan atau Abi Ful~n". 

Julukan bagl seorang lelakl (ayah) dengan nama anaknya 
yang paling besar 

Nabi kita Saw. diberi nama kun-yah dengan sebutan Abul Qasim, 
sedangkan Al-Qasim adalah anak lelakinya yang paling besar. Di 
dalam bah ini terdapat hadis Abu Syuraih yang telah kami sebut
kan dalam Bab "Sunat Mengubah Nama dengan Nama yang Le
bih Baik". 

Kun-yah seorang lelakl yang rnempunyal anak, tetapl dise
but dengan narna kun-yah selaln anaknya 

Bab ini sangat luas pembahasannya, tiada terhitung orang Yang 
memakai kun-yah ini, dan hukumnya ti<Wt dilarang. · 
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Nabi Saw. adalah orang yang paling · baik akhlaknya, dan 
aku mempunyai seorang saudara lelaki yang dikenal dengan 
nama Abu Umair. Perawi berkata, "Aku menduganya menga
takan bahwa Abu Umair baru disapih. Nabi Saw. apabila da
tang kepadanya selalu mengucapkan, 7lai~~u Umair, bagai
manakah dengan permainan Nughairmu'? 7

, Nughar adalah 
nama permainan yang biasa dimainkannya. 

Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam Sunan 
Abu Daud dan kitab lainnya melalui Siti Aisyah r.a. yang mence
ritakan: 

l --a,~ <-'< ~ ~1 ~ ... ,.. .,~ ~ \ 0 ., _, ---, . 9\i '~ 
u, 4~ (>+J~~U" JJ.) ' ~.).. 'T 

" ~ .. , • ~\.J."-C::~I. ... \9 
;t' , • ......... 't .... 

Bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, semua temanku mem
punyai nama julukan." Rasul Saw. bersabda, "Pakailak nama 
julukan dengan anakmu Abdullah." 

Perawi mengatakan, yang dimaksud ialah Abdullah ibnuz Zubair, 
anak lelaki saudara perempuannya, Asma binti Abu Bakar r.a. 

' 

· 17) Di dalatn hadis ini banyak terkandung faedah yang disimpulkan oleh para 
ulama. Al-Hafizh ibnu Hiuar menghiJQpunnya di dalam kitab Fatbl. Bari, 
hal yang aama dilakukan pula oleh ulama lainnya. 
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Setelah itu Siti Aisyah r.a. diberi nama julukan Ummu Abdullah. 
Menurut kami, inilah pendapat yang sahib. Mengenai yang 

telah kami riwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan: 

' ,,, ., ,,, ,v,,.;',,, ~ - ,,,, ,' : ,,,. J ,,,,, ,,, 
J~\~ 0~ ~ ~'::G4~~~~-;:; ~I~ ~ .. • t:4 ~., ,..,, . . r--= ,,,.,. ' ,,,:.- ,,, 

. }t,,~tl, -~--~ ,,, . r,,~ ~ 
Aku pernah mengalami keguguran dari Nabi Saw., maka be
liau menamainya Abdullah, dan memberiku nama julukan 
Ummu Abdullah. 

Hadis ini dhaif. 
Di kalangan para sahabat ada segolongan orang yang diberi 

julukan (kun-yah), padahal ·mereka belum mempunyai anak, se
perti Abu Hurairah; juga Anas, ia dijuluki Abu Hamzah. Masih 
banyak lagi orang yang memperoleh julukan kun-yah ini, tak ter
hitung jumlahnya, baik dari kalangan sahabat, para tabi'in, atau
pun orang-orang sesudah mereka. Hal ini sama sekali tidak mak
ruh, bahkan disukai, tetapi dengan syarat yang telah kami sebut
kan di atas. 

' Larangan memakal Julukan dengan sebutan Abul Qasim 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui segolongan sahabat, antara lain Jabir r.a. dan 
Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

.J. ~:1.., ;". ~i,,, ., ' , • .,.., .,.. 
. \ • ~_j ,..c,,.,u~ .., .. ,,,,. ~,,,~ ,. 

Pakailah nama dengan namaku, tetapi janganlah kalian me
makai kun-yah dengan sebutan kun-yahku. 

Para ulama berselisih pendapat mengenai pemakaian kun-yah de
ngan sebutan Abul Qasim, semuanya terdiri atas tiga pendapat. 

Pendapat Imam Syafii dan orang yang menyetujuinya menya
takan, tidak dihal.alkan bagi seorang pun memakai nama kun-yah 
Abul Qasim, baik nama aslinya Muhammad ataupun yang lain
nya. · Di antara ·orang yang meriwayatkan pendapat ini dari ka-
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langan teman kami -mereka meriwayatkannya dari Imam 
Syafii- adalah Abu Bakar Al-Baihaqi, Abu Muhammad Al-Ba
ghawi di dalam kitab At-Tahdzib pada permulaan Kitabun Nikah, 
dan Abul Qasim ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimasyq. 

Pendapat kedua adalah pendapat Imam Malik. la menyata
kan, boleh memakai nama kuri-yah dengan sebutan Abul Qasim 
bagi orang yang namanya Muhammad, juga bagi yang lainnya. 
Dia menjadikan larangan ini khusus hanya di masa Rasulullah 
Saw. masih hidup. 

Pendapat ketiga mengatakan, tidak J>sSleh memakai kun-yah 
ini bagi orang yang namanya Muhamm~,. sedangkan bagi yang 
lainnya boleh. / · / 

Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i dari kalangan teman kami me
ngatakan, pendapat ketiga ini mirip dengan hal yang paling sa
hih, karena orang-orang masih tetap memakai kun-yah sebutan 
tersebut di semua masa tanpa ada yang mengingkarinya. Apa 
yang dikatakan oleh orang yang berpendapat demikian mengenai 
masalah ini jelas bertentangan dengan makna lahiriah hadis ini. 

Mengenai kesepakatan orang-orang yang melakukan hal ini, 
padahal di kalangan orang-orang yang memakai kun-yah ini dan 
yang menyebutkannya terdapat para imam terkenal, ahul halli 
wal 'aqd, dan orang-orang yang menjadi panutan dalam masalah 
penting agama, maka kenyataan ini mendukung mazhab Imam 
Malik yang membolehkan secara mutlak. Mereka memahami la
rangan ini hanya khusus di zaman Nabi Saw., seperti yang telah 
terkenal latar belakangnya. Penyebab larangan ini ialah ulah 
orang Yahudi yang suka memakai julukan Abul Qasim dan seru
an mereka yang menyebut "Hai Abul Qasim", dengan tujuan 
menghina, sedangkan pengertian ini telah tiada. 

Boleh menyebut Julukan untuk orang kaflr, ahll bld'ah, dan 
orang faslk apablla tldak dlkenal, kecuall dengan sebutan 
ltu, atau dlkhawatlrkan blla dlsebut nama asllnya akan me
nlmbulkan fltnah 

Allah Swt. berfirman: 
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Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Menurut suatu pendapat, dipa
kai nama kun-yah untuknya karena ia dikenal dengan nama ter
sebut. Menurut pendapat lainnya lagi, untuk membenci namanya 
karena nama tersebut berarti 'abdi bagi berhala'. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Usamah ibnu Zaid r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. menaiki keledainya untuk menjenguk 
Sa'd ibnu Ubadah r.a. Usamah r.a. melanjutkan kisahnya sampai 
dengan lewatnya Nabi Saw. hingga bersua dengan Abdullah ibnu 
Ubay ibnu Saluul, seorang munafik militan. Kemudian Usamah 
melanjutkan kembali kisahnya, bahwa Nabi Saw. meneruskan 
perjalanannya hingga masuk ke dalam rumah Sa'd ibnu Ubadah. 
Lalu beliau bersabda: 

Hai Sa'd, tidakkah engkau mendengar apa yang telah dikata
kan oleh Abu Hubaab (yakni Abdullah ibnu Ubay)? Ia telah 
mengatakan demikian dan demikian ... hingga akhir hadis. 

Di dalam hadis berulang-ulang disebutkan nama kun-yah Abu 
Thalib, nama aslinya ialah Abdu Manaf. Di dalam hadis sahih 
disebutkan: 

Ini adalah kuburan Abu Rughal. 

Hal yang serupa dengan pembahasan di atas cukup banyak. Se
mua itu apabila memenuhi syarat yang telah kami sebut pada 
permulaan bab ini. Apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak 
boleh lebih dari nama saja, seperti yang telah kami riwayatkan di 
dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, bahwa Rasulul
lah Saw. menulis surat yang bunyinya seperti berikut: 

1 ;..... ""i \ . ' ,,., ............ '.., \ ,,,.., ::-,,,_ . ..,_ ,, 
. v-~~,_,~__;.J;.1-' ~~&e 
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Dari Muhammad, seorang hamba AUah dan Rasul-Nya, ditu
jukan kepada Heraklius. 

Nabi Saw. hanya menyebut nama aslinya, tidak menyebut kun
yahnya, tidak pula julukannya sebagai Raja Romawi, padahal ia 
seorang kaisar. Hal semacam ini banyak. Kita diperintahkan agar 
bersikap tegas terhadap mereka. Karena itu, tidak layak bila kita 
menyebut mereka dengan nama kun-yahnya, tidak layak mema
kai ungkapan yang lembut terhadap mereka, tidak pula dalam 
perkataan, tidak layak pula menampakkan sikap yang hangat 
dan rukun terhadap mereka. 

Boleh menyebut Julukan seorang lelakl dengan sebutan 
Abu Fulanah dan Abu Fulan, serta Ummu Fulan,-dan . 
Ummu Fulanah terhadap seorang wanlta 

Masalah ini secara keseluruhan tidak ada larangan. Sejumlah ja
maah dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan m:ang-orang 
sesudah mereka memakai sebutan kun-yah dengan memakai se
butan Abu Fulanah atau Abu Fulan. Di antara mereka ialah 
Utsman ibnu Affan r.a., ia mempunyai tiga nama kun-yah, yaitu 
Abu Amr, Abu Abdullah, dan Abu Laila. Demikian pula Abu Dar
da dan istrinya Ummu Darda, seorang sahabat wanita yang nama 
aslinya ialah Khairah; dan seorang istrinya yang lain, yaitu 
Ummu Darda Ash-Shughra yang nama aslinya Hujaimah. Ummu 
Darda yang kedua ini adalah seorang wanita yang sangat dihor
niati, ahli fiqih, ahli keutamaan, berakal cerdas, dan berwawasan 
luas lagi cemerlang; dia adalah seorang wanita tabi'in. 

Di antara mereka ialah Abu Laila -orang tua Abdur Rah
man ibnu Abu Laila- dan istrinya, yaitu Ummu Laila. Abu Laila 
dan Ummu Laila adalah sahabat. 

Di antaranya lagi ialah Abu Umamah dan segolongan para 
sahabat lainnya, yaitu Abu Raihanah, Abu Rimtsah, Abu Riimah, 
Abu Amrah Basyir ibnu Amr, dan Abu Fathimah Al-Laitsi yang 
menurut suatu pendapat nama aslinya ialah Abdullah ibnu Unais. 
Abu Maryam Al-Azdi, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Daari, dan Abu 
Karimah Al-Miqdam ibnu Ma'dikariba. Mereka semua adalah sa
habat. 
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Di antara para tabi'in yang memakai kun-yah ialah Abu 
Aisyah Masruq ibnul Ajda' dan sejumlah orang yang tak terhitung 
banyaknya. 

As-Sammani di dalam kitab Al-Ansab mengatakan bahwa ia 
dinamakan Masruq ibnul Ajda' karena pada mulanya diculik oleh 
seseorang ketika ia masih kecil, kemudian ditemukan kembali. Di 
dalam hadis-hadis sahib disebutkan bahwa Nabi Saw. telah mem
beri nama kun-yah seorang sahabat dengan sebutan Abu Hu
rairah r.a. 
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MACAM-MACAM ZIKIR 

Pembahasan ini akan k.ami kemuk.ak.an dalam bentuk bab-bab 
terpisah mengenai zikir dan doa yang besar manfaatnya. Karena 
itu, k.ami ketengahkan tidak berdasarkan urutan. 

Sunat memuJI dan menyanJung Allah Swl ketika mendapat 
berita menggembirakan 

Orang yang beroleh suatu nikmat yang jelas atau luput dari ma
lapetaka yang jelas mengancamnya, disunatkan melakukan sujud 
syukur kepada Allah Swt., memuji dan menyanjung-Nya dengan 
pujian yang layak bagi-Nya. Hadis dan atsar yang menerangkan 
tentang masalah ini cukup banyak lagi terkenal. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
Amr ibnu Maimun tentang kisah gugurnya Khalifah Umar ibnul 
Khaththab dalam hadis tentang musyawarah yang panjang 
sekali. Disebutkan bahwa Khalifah Umar r.a. menyuruh anaknya 
-Abdullah- datang kepada Siti Aisyah r.a. untuk meminta izin 
agar jenazahnya dikebumikan bersama kedua sahabatnya (Nabi 
Saw. dan Abu Bakar r.a.). Ketika Abdullah kembali, Umar berta
nya, "Berita apa yang engkau bawa?" Abdullah menjawab, "Yang 
engkau sukai, hai Amirul Mu-minin. Dia telah memberi izin." 
Khalifah Umar r.a. berkata, "Segala puji bagi Allah, tiada sesuatu 
pun yang lebih pen ting bagiku daripada hal ini." 

Doa bila mendengar suara ayam Jago, ringkikan kel.edal, 
dan lolongan anjlng 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
M~lim melalui Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang bersabda: 

~ ,,_, ,,, ' ,J ,,,,, ,, ,,,,,, J 
,r'"~\j '~\f;;:',;t, .:' J ~l.,. ~~~.J.Wi J(,,,;J. ~ ,s, '-('", .. '-T,,,,,,,, ~· . . ,,,, ... ,,,, "\'" I ,, .,,. 
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Apabila kalian mendengar ringkikan keledai, maka berlin
dunglah kepada Allah dari setan, karena keledai itu telah me
lihat setan. Apabila kalian mendengar suara ayam jago, min
talah kepada Allah sebagian dari karunianya, karena ayam 
jantan itu telah melihat malaikat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui Ja
bir ibnu Abdullah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. 
pernah bersabda: 

,,,.~,,,.,-:: ';fi\J 7 ,...~ ::~ ,:-_.. '-,j~\ /(3 ,,! ,, /'3\ 
!_,.)~~-~,~__, > ,,, C. ~ ,,. 

,, ,--;,w ,,, <"/4:'.:1,,....(,.,,....,,,1..,,~~,,,,. -~·~ 
. u..V .}' \.4 l,)tt ...,r.. v-t,, ' ~ :-

Apabila kalian mendengar lolongan anjing dan ringkikan ke
ledai di malam hari, mintalah perlindungan kepada Allah, 
karena mereka dapat melihat apa yang tidak kalian lihat. 

Doa bila melihat kebakaran 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui, Amr ibnu 
Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya r.a. yang mencerithltan bah
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

_1{;,t,Z,....·" ~, 1\i \ "-'<1! ~ -;::)j .it.",,,,,~, / .. ~'-'-- (~~~;;, f':!~~J 
Apabila kalian melihat kebakaran, bertakbirlah, karena tak
bir dapat memadamkannya.1

) 

1) Hadis ini disebut oleh Al-Hafizh Imam Suyuthi di dalam kitab Al-Jami'ush 
Shaghir, dan.menambahkan nisbat hadis kepada Ibnu Addi dan Ibnu Asakir 
melalui hadis Abdullah ibnu Amr, juga kepada Ibnu Addi melalui Ibnu Abbas 
rf Hadis ini berpredikat hasan. berkat syawahid-nya. 
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Di samping itu orang yang bersangk.utan disunatkan membaca 
doa malapetaka dan doa lain yang telah kaini ketengahkan di' da
lam pembahasan "Zikir bagi Hal-hal yang Mendadak, Ketika Ter
timpa Penyakit dan Malapetaka". 

Doa di saat berdlrl menlnggalkan maJells 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan kitab 
lainnya melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda: 

,,,,,,,),,,,,,,., ,,,,,,,,,,J;. ,,,,,, {~:f ,. ~,,,_ ,,,,,, ~ 
,. de -:u • \ t~A ~ • Ll"":. " L,1. • ,....1~ ~;, 
I ..r-;.U <.r:-' ' ,,., .. ~ "#".,, • ~~LT 

V ~ ,,, ~ 1'/ ,, ,,.~II ,ti ,,,,_,(;;, ,:, ,,,,,, ' .. ,,. ,, ~-~, \ '~ ~J "' ., ' (!.b ,.... t, / C '1lt 3 A 111 t.:... . ,, 
~. ,"l ,,,,. - ., • ,. ~ ,,, ,,., • ~ 

~.ij,,.~-9, ,~1~°'1, '1VJ:i;',~:r (<~.,,-9, ~,~;~ v::,- ,,,, ... , .:,, ,,, ,, ,,,, .., 

. ~'.) .\ lftW:' • ,,,~ ,,, ,,, ,,,, . ~J 

Barang siapa yang duduk di suatu majelis, lalu di dalamnya 
banyak kegaduhpn, lalu ia mengucapkan doa berikut sebelum 
meninggalkan majelisnya itu, "Mahasuci Engkau, ya Allah, 
dan dengan memuji kepada-Mu. Aku bersakai tidak ada Tu
han selain Engkau, aku memohon ampun kepada-Mu, dan 
bertobat kepada-Mu," niscaya diampuni baginya atas apa 
yang terjadi di dalam majelis itu. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan 
shahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan ki
tab lainnya melalui Abu Barzah r.a. yang nama aslinya ialah 
N adhlah, ia menceritakan: 

,,,, ~ ,,., ' "' .. ,: ,,.,,; ,,,,, ., ,. ' u\ ;'\ ,,j, .. ~ ls o .. .,..., ~-:-::---~tu~ .ii/.,-'~,,.,,,,, -:"lf 
~ ,,$ft> ~~,~~.J..... ~ (.Jr.Ju 

1- --:: tL '1f ~,,, ~ ~ , 3-u~ -:'. ,. : · • .:t , ':' ,,,,,.,_,, -~ ,.,.. ,, V · . ~,"l ~ f-P:! 
td+':Jd~ ,~~;if, ,~~r,~J 44,::h\~l~I_~~ 

""' • 'ii' .,, ,,,, w 
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Rasulullah Saw. pemah mengucapkan . doa berikut di akhir 
majelisnya di saat beliau hendak bangkit meninggalkannya, 
yaitu: "Mahasuci Engkau, ya AJ.lah, dan dengan memuji kepa
da-Mu. Mu bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, aku me
mohon ampun kepada-Mu, dan bertobat kepada-Mu." Maka 
seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
engkau telah mengucapkan suatu doa yang belum pernah eng
kau ucapkan sebelumnya." Beliau menjawab, "Yang demikian 
itu menjadi kifarat (penghapus) bagi dosa yang terdapat di 
dalam majelis." 

Imam Hakim meriwayatkannya pula di dalam kitab Al-Mus
tadrak melalui hadis Siti Aisyah r.a. dan mengatakan bahwa 
hadis ini sahih sanadnya. 
· Biakharatin, pada akhir perkaranya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Hilyatul Auliya melalui 
Ali k.w. yang mengatakan: 

t) 

41e,i:t--\~Ji:ii~j'9\~~j~51.~;:,~ ,,,, ,,,. ,,,. • J,,,,,,, ., .. , .,., .. ,,,, ;,, .. ~ • ,,,.,. ,,,,, 
J"5j'),-,\t~~'~&;s~~t. ,f~~_J' 

~ .. ,;-~(l-;i\'.;-,J)j:~,",,, ,5.il;:;"-!°i\ -1~ I~ 
~ ,,~,, ., ~ .. ,,,. l..r,' ~ f 

Barang siapa yang suka mendapat takaran sempurna (dalam 
amalnyai hendaknya ia mengucapkan doa berikut di akhir 
majelisnya atau di kala hendak berdiri meninggalkannya, ya
itu: "Mahasuci. Rabbmu, Rabb yang Mahaagung dari apa 
yang mereka (orang-orang katir) gambarkan, semoga kesela
matan terlimpah kepaq,a J:ra rasul dan segala puji bagi 
Allah, Rabb semesta alam. 
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Rasulullah Saw. jarang ~kali langsung bangkit dari majelis
nya sebelum mengucapkan doa · berikut untuk para sahabat-. 
nya, yaitu, "Ya Allah, b{lgikanlah kepada kami sebagian dari 
rasa takut kepada-Mu3> yang dapat menghalangi kami dari 
berbuat maksiat (durhaka) kepada-Mu, dan rasa taat kepada
Mu yang dapat mengantarkan diri kami ke surga-Mu, juga 
keyakinan yang dapat memudahkan kami dalam menghadapi 
musibah di du!Jia. Ya Allah, senangkanlah kami dengan pen
dengaran dan penglihatan serta kekuatan kami selama hayat , 
kami masih di Jtandung badan, dan jadikanlah hal itu seba- i 

ibnu Arqam r.a. Diriwayatkan pula eleh Humaid ibnu Zaqjuwiyah di dalam · 
kitab Targhib melalui jalur Al-Ashbagh ibnu Nabatah, dari Ali k.w. Hanya 
hadisnya dhaif. 

3) Jadikanlah pada diri kami raaa takui kepada-:Mu, yakni takut yang diba
rengi dengan raaa mengagungkaa. 
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gai yang mewarisi kami. Dan jadikanlah pembalasan kami 
hanya terhadap orang yang telah berbuat aniaya kepada ka
mi, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami, 
janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam agama ka
mi, dan janganlah Engkau jadikan duniawi merupakan ke
pentingan kami yang paling besar, jangan pula sebagai tuju
an ilmu kami. Dan janganlah Engkau menguasakan diri ka
mi kepada orang yang tidak belas kasihan kepada kami." 

Imam Turmudzi mengatak.an bahwa hadis ini berpredikat hasan. 

Makruh berdiri meninggalkan majells sebelum berzikir 
kepada Allah Swt. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan kitab 
lainnya dengan sanad yang sahih melalui Abu Hurairah r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

/. ' JI(" ;, . ,,,,, ~ ,,,. ,,J ,,J ,,, ,,:: ,, ~ 
~~,,,.,~ ~\ s~J~')/ ~~ oy~ f_99&e ,,,,,,. .. ,,,f.# ~ .-1" _,,, ,,,. ,,, ,, ,,,,, ,,,.,,:; 

?: ..... ,, / ~ r~ ,:' \&; la".;' l :., ~ \ ~ A ~ l_J>\9 
. . o~;r'-' ~~ ,,,~~ 

Tiada suatu kaum pun yang berdiri meninggalkan suatu ma
jelis tanpa berzikir (menyebut) asma Allah Swt. di dalamnya 
melainkan keadaan mereka kelak seperti berdiri mening
galkan bangkai keledai, dan majelis itu akan menjadi kekece
waan bagi mereka. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui Abu 
Hurairah r.a., dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda: 

,:' ~.:::~~,,~J~~\_~tj'f:;;~~~ ~,,, ~ . ,,, ... ,,, ,_ ;;,, ... ..... , ' ,, .,.,.,,~,.~.,JXit""~\_..,,,,.,., ,,.,.,.,.,,,,,,,,~.,,,\ . _ _ia,: ~~ J'l,\ Q ~uu411.Uf/ -u ~ 11,=,ta• ~"'f:~,,:, ~.J ,o..J,,,~ 
,,, .. ,,, " ,_ '.,, ,,,. ~~ ,, .... ~ 

.~;u\J,e : ~D 

Barang siapa yang- duduk di suatu tempat duduk (majelis) 
tanpa berzikir kepada Allah Swt. di dalamnya, maka ia akan 
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mendapat kekecewaan dari Allah. Barang siapa yang berbar
ing di tempat pembaringan tanpa menyebut nama Allah Swt. 
di dalamnya, maka ia akan mendapat kekecewaan dari Allah. 

Tirah, maknanya .adalah kekurangan. Menurut pendapat lain 
yaitu beban. Tetapi boleh juga bermakna kekecewaan, seperti 
yang disebut di dalam riwayat lainnya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang bersabda: 

;,,,,]', "· 1\1t ~~.,, JJ_ !',,,(,~~~,,~ ~~~ ,~,~ ~. Jt~,µ(,J 4» ~-\.l" Ill • ~~ • 
~ !JI .. ,., ,., ca ,., A 1· ,., ,,, 
,, .J1'~ .... .... , ft, ~\.9 ~;'~;,~~~)I\ ~,, "' •. ,~ 
~~· u..,. 40~, !,--- c.J ..,. ........ ,.,~~ ;,, ;,~1,,,,<~.. ~, ~. ?\,., 

• n-' ~ "'""""' u~ 
Tidak sekali-kali suatu kaum duduk di suatu majelis tanpa 
berzikir kepada Allah di dalamnya dan tidak juga bersalawat 
untuk Nabi mereka padanya, melainkan mereka mendapat ke
kecewaan. Jika Allah menghendaki, akan mengazab mereka; 
dan jika Dia menghendaki, akan memberikan ampun kepada 
mereka. 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan. 

Zlklr di Jalan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Abu 
Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 

,,, ,,, ' ,. ,. ,., .- ,,,, ,t, • ,,, ....,,,,. ,, ,.... ,, ~ \\ J,,. • ,.,,., \P\"', ".J \ ,-, ,,,:: ,, l..,. ~1~~..,Y:~ !J~-\!JI .111:;,!-~,11~~_.,..~~ 
~ ........ ;\1.,1-'<1...:.,,(,g,., ~i ,,,, :1'( < , ... ~ ..... !.$ ",:f 
~Ul!.f~Jl'Ud~-~ ~ ~ ' 6~rr~ ~·· ... ..... . ! ...... ;;fc ,!:i\f:g, .. ~;.'"1 ................ ti.>:J ... . ,, ;;-:::, ~_, 
Tidak sekali-kali suatu kaum duduk di suatu majelis tanpa 
menyebut asma Allah Swt. padanya melainkan mereka akan 
memperoleh kekecewaan. Tidak sekal(;kali seorang lelaki me-
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nempuh suatu jalan tanpa menyebut asma Allah Swt. pada
nya melainkan ia akan memperoleh kekecewaan. 4J 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni dan kitab 
Dalailun Nubuwwah Imam Baihaqi melalui Abu Umamah Al
Bahili r.a. yang menceritakan: 

' ,... ~ ' ,.... ' ~_,.., ~-;;,{:' ;~ ~~,, &~ ,r---:. .., ,J,,.,,,.... q 
,; .. (.U ~J.-;;-' ~ ..9,; - ~ ;:u ~ _) ~ t- ~~(~ ,,..~: \ ~!t. ~ 'j \ ~ .1),,.,~ ... ,-t ... ,;j ,,,.... 
~ ?) ·, ¥..- ' . .. ~Y4..J ~_, 
~~fu\}~Jl>' :J-7"; ;-J, J_tt, ¼~ ZH, 
uf)tl,.,~~~r~ L-'5\.~.h-t:~ -1-:k"'(:'<,.... 
,,, ... '-J',; .. ... .. ,.... f ,,,, .. ~ ,,• ;,. <.J y _J 
,....,..-:,....,.... =,,,,,,< \".:"" J~J f-;:- ~...-"~ikL~..,....-:- ,...< 
~_J_J (.b J~•'f"'!P.,,, • ~ "1-'~ . ~JJ 
;.{I ,f~ ,:; ... ~ ..,....,... , ... ,,,,,,. ..... ~ ".:.,",;::_,...,,,, ,.......,, <fi" _,. ,... ~ i;d,,.fa~' \- ..... , ~.!.P ~ _) ~ fr" ..f'\'-1-,/ J ~ • • 

~ ·"' ,,,,_ ( . .. I,, ... ,... .1" ,.... ~ 
,,,,,'4. "_:'\""·" ,-"'..,....-.dJ\ij~., .... ~~~ C..ul""' ~ J,,, ~-Ol~... ~.),,,,.. ,,,,, .. ., ~ 

iJ\ifj~ ~-f )11J1 ~¼yJf;jf-h-j ~ 
11 . .l-: ... ,~, .J/,\j q ~Lr1t,.ut' .\Z~(:~ ~~ 1-'~ 
U- ·~--~. . 4\J..f-' ;;,,..- .. -?, C'11 .... ~~.,:W 

_ ....... . \~ .t,l~ .... a1,....,~\i, 1 ~'~(-l ...... ~ .... JJJ ... ~ 

Rasulullah Saw. kedatangan Malaikat Jibril a.s. ketika beliau 
berada di Tabuk, lalu Jibril berkata, "Hai Muhammad, saksi
kanlah jenazah Mu'awiyah ibnu Mu'awiyah Al-Muzanil" Lalu 
Rasulullah Saw. keluar dan Malaikat Jibril a.s. turun bersa
ma tujuh puluh ribu malaikat lainnya. Lalu Jibril meletak
kan sayap kanannya di atas bukit-bukit, maka merendahlah 
semua bukit-bukit; dan ia meletakka1' sayap kirin;ya di alas 
dataran, maka merendahlah semua dataran, hingga Nabi 
Saw. dapat melihat ke Mekah dan Madinah. Kemudian Ra
sulullah Saw. dan Jibnl a.s. menyalatkannya. Setelah selesai 

4) Hadis ini dhaif 11anadnya, Wapi maknanya diperkuat oleh hadis-hadis sebe
lumnya. 
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dari salat jenazah, Nabi Saw. bertanya, "Hai Jibril, apakah 
gerangan yang mengantarkan Mu'awiyah hingga sampai ke
pada kedudukan ini?n Jibril menjawab, "Berkat bacaan surat 
Qul Huwallaahu Ahad (surat Al-Ikhlash1 baik dalam keada
an berdiri, berkendaraan, dan berjalan kaki . ..5) 

Doa bila dalam keadaan emosl (marah) 

Allah Swt. berfirman: 

,, ' .,.., .. / ,,,,,, ',,,,,., ..... ,:--.,-:-," -:''! '- ~" .... 
~,,~, .! \,!j\ _..,, ."J•l.:1)1 ~\ ~~ 

.. J ···~ ;.,..,~~ !J .. .. ,,,,,,, 
\Y't., t u~JI ,,, .· 

Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (ke
salahan) orang. (Ali Imran: 134) 

'/4 9' ,, ,,..... ., ,-,1,,,,, ,, ,,~ j ..,, /.:,,,,,,, ... ,,,,~\"' 
~, ~\J-l,1 , .. \; c;,_j jk31 ,t \ ~ ~~ ~ 

,,, .,, .,. ~ 7' .. , .. ,,,, f,, ,,., 
'I"•• \ j\ ~'i\ • :,,_l· \ : ~· • I t• 
. .J ~ ....... 

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlin
dunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui. (Al-A'raf: 200) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

ii' 

~-;:,if~;-:J, i."-1%,h,~., ~.).j\, '"'J1J,~.~ . ..... .. .,, ...... ..... .,, ,, -'1.... .. · i,",tr ,,,,,, 
\ . . , ...... 
\ '+ Ct i:1'111-~ ,.. , .,,. 

Orang yang kuat itu bukanlah jago gulat, melainkan orang 
yang dapat menguasai dirinya di kala marah. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ibnu 
Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 

r• 

5) Sanad hadis ini dhaif. 
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"Bagaimanakah kalian menilai orang kuat di antara kalian?" 
Kami menjawab, "Orang yang tidak dapat dikalahkan oleh 
banyak lelaki." Nabi Saw. bersabda, "Bukan demikian, me
lainkan dia adalah orang yang dapat menguasai dirinya di 
kala marah." 

Ash-Skura'~{. makna asalnya ialah orang yang dapat mengalah
kan orang b~ak, sama wazan-nya dengan lafaz humazah dan 
lumazah yang artinya orang yang banyak mencela. 

· Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, dan Sunan Ibnu Majah melalui Mu'adz ibnu Anas Al" 
Juhani r.a., seorang sahabat. Ia menceritakan bahwa Nabi Saw. 
pemah bersabda: 

J/(':.J..,',; '""''/ J('!'-' ,,",J;,,~ ,~ 1. ,,,tt;~-::-tt'<~~ 
~~~O~.lC..lA:..JD _)~~_,-;_j .. ~~ 
<' ;,,.,:-, ~,; .. '\~aif ,,,,,, .... ,:JL," ,,.-\., ~;}~j 
~~~;... ...... i'4/.~ ~JJ..J . .,·. ,, r., ,,~ 1,' ,.,, ~ ~lj, 

. ~ lA--}.,-
Barang siapa yang dapat menekan amarah dan dia mampu 
melampiaskannya, maka Allah Swt. akan memanggilnya di 
hadapan mata kepala semua makhluk di hari kiamat, lalu 
menyuruh memilih bidadari yang ia sukai. 

Imam Tunnudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Sulaiman ibnu Shurad r.a., seorang sahabat, 
yang menceritakan: 

,o -: ., ' ,; ,,,. 
... "~ ,,,~~-:""' .J"l~-!1\}J-;;. "'~,,~.,~i~.!·"-' ~,,Jl~..J·\·-'..J,._....,""' ~ 'A.II + clS:o 

,,,,,,, ' .. ---~ '-" ,,,,,,, . 
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: /. '-'::';'[ .... l~ ..:. .... ~ .... .,, \ ....... "1l (,,,,.1. ~\.,,,. • \::: ,,.,,,. 
~\a " .a~,_ ~ \+A ,a ""-· 1 1 11 .J ,;, . ...7 •.J ... J-'\ ,, ...7 ,, • .. 

J \ !~~ ~~~\j;; .1', '~ .,., ,,,, Jli) ,~\~"\ ........ ~.J,,,.. ~ ~.J • ~ 
1 "1\tJ\j~ L~\;~~-,0 +/:A;d lgh.i"1~~,,,, q ~ 'Y :-.. • 'Y _,, ,,,,, . . ,.., ,...,. ' tu,~~, ~\;~.~"1 " "~:J, ~~f,;i\ ~ ~~ 'Y ',, .. .,,,,, . .... /4, ~ ,,, \ ... ,,. ~ .... ,/" . u;~!i\ (_,t~\.i :,--""~ :J\s~.{\~1!)1·1/ ~~.t\t,\ 9- .. IJ',,,, ,, ~ ' --: ,,, .. t/"r° ;, .,,, 

, • ,,,! ' ~# \ 1 ~.... -1,.:-r "...::::;,t \ . ~(J..-'3r.r---.J \(.)\,A:,'~ 

Ketika aku sedang duduk bersama Nabi Saw., ada dua orang 
lelaki saling mencaci. Salah seorang di antaranya tampak 
merah padam mukanya, dan urat-urat lehemya telah me
ngembang. Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya 
aku benar-benar mengetahui suatu kalimat; seandainya dia 
mengucapkannya, niscaya akan lenyaplah kemarahannya. Se
andainya ia mengucapkan, ~u berlindung kepada Allah dari 
godaan setan yang terkutuk,' niscaya akan hilanglah rasa ma
rah yang membakar dadanya." Lalu mereka mengatakan ke
pada lelaki tersebut, "Mintalah perlindungan kepada Allah 
dari godaan setan yang terkutuk." Tetapi lelaki itu berkata, 
"Apakah aku sudah gila?" 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Abu Daud dan Turmudzi ha
dis yang semakna melalui riwayat Abdur Rahman ibnu Abu Laila, 
dari Mu'adz ibnu Jabal r.a., dari Nabi Saw.6> Imam Turmudzi me
ngatakan bahwa hadis ini mursal. Maksudnya Abdur Rahman ti
dak pemah bertemu dengan Mu'adz r.a?> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan: 

6) Lafamya ialah: Dari Mu'adz yang menceritakan bahwa ada dua orang lelaki 
aaling mencaci di hadapan Nabi Saw. hingga kemaralian tampak di :roman 
muka ealah ll80l'IUlg dari keduanya. Maka Nabi Saw. benabda, "Seeungguh
nya aku benar-benar mengetahui euatu kalimat eeandainya ia mengucapkan
nya niacaya marahnya akan lenyap, yaitu: 'Aku berlindung kepada Allah dari 
eetan yang terkutuk'.• 

7) · Tetapi hadie ini dilmatkan oleh hadie eebelumnya. 
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Nabi Saw. masuk ke rumahku ketika itu aku dalam keadaan 
marah, lalu beliau memegang ujung hidungku dan mengge
rak-gerakkannya, kemudian bersabda, "Hai Uwaisy, ucapkan
lah-, 'Ya'Allah, ampunilalrdaku atas dosaku, lenyap_kanlah ke
marahan hatiku, dan lindungilah aku dari setan'. -;.B) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Athiyyah ibnu Urwah As-Sa'di r.a., seorang sahabat, yang mence
ritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~\"" ,~,, ~"·'"~~t1-:,,, ,,,,,,~,,,, .. --:-;;;,f'~ LJ»,~~l~ .... : "~,n iJ;;J ,~>«H,~J,~ .. • · \oJ ~u~~-,~, /. ,,:' (-11" , ....... rr J,;,,1~1,:; 
• ~ L. ,, ,_c:- ~.ut , cs.L...J u .)\:.J " • 9 _, -,,, ), 

Sesu,zgguhnya marah itu berasal dari setan, sedangkan setan 
diciptakan dari api, dan api dipadamkan dengan air. Karena 
itu, apabila seseorang di antara kalian marah, hendaklah ia 
berwudu. 

Mengatakan clnta kepada orang yang diclntai, dan Jawaban 
orang yang menerlmanya 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Turmudzi .melalui Al-Miqdam ibnu Ma'dikariba r.a., dari Nabi 
Saw. yang telah bersabda: 

8) Lafaz hadis menurut lbnu Binni pada hadis no. 449: -Dari Al-Qasim ibnu 
Muhammad ibnu Abu Dakar yang menceritakan bahwa Siti Aisyah r.a. apa· 
bila sedani, marah, Nabi Saw. menggerak-gerakkan hidungnya, kemudian 
bersabda, "Hai Uwaisy, ucapkanlah, 'Ya Allah, Rabb Mnbamrnad, ampunilah 
aku, lenyapkanlah kernarahan hatiku, dan lindungilah aku dari fitnah yang 
menyesatkan'. • 

. Sanad hadis ini haaan. 
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.1Ul~~~~~~~,,S~'~1 
Apabila seseorang menciritai saudaranya, hendaknya ia mem
beritahukan kepadanya bahwa ia mencintainya. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Anas r.a. yang menceritakan: 

/. ' ,,,, ~ ,,,,,,,. ,l ,_,,:"< ~~""..;f~'if,~..i ~,,~-:-~~~, 
~_)~ "r,~.J..... ~ ~ ,,,. (.) . ~" 
J.~,~~:.~\'9·1~hil ~ ,{~,-1~-i,41,J~J "\J :J\il 
~ ~ 4'J ' - ,,) ~ ~ ... ,. ~ J .. M :-ti~: ""ti 'i: /(\\_i ~ 1.r:rt\~-:.":-- ,€~ 

,,,. ,,,.;!. (.) , ' r-:--'--'.- ... 
)'1, • ~ ,,,,,,,,., :1, (\~ //.\ . 1\f ~ill \. ~ ~i .,, .1, ....... ,, ::--r 
.u.~~Jl ~ ·""' i.:,->- ~ ·(.)\,Q,:, ~--;-;-- ,,.. • ;,ttl ' ,,,, .,,,,, ,,, 

Bahwa seorang lelaki ada bersama Nabi Saw. Maka berlalu
lah seorang lelaki lain, lalu lelaki yang bersama beliau me
ngatakan, "Wahai. Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai 
lelaki ini." Maka Nabi Saw. bersabda kepadanya, "Apakah 
engkau pemah memberitahukannya kepada dia?" Lelaki itu 
menjawab, "Tidak." Nabi Saw. bersabda, "Berl tahukanlah 
hal itu kepadanya!" Lalu lelaki itu menyusulnya dan berkata 
kepadanya, "Sesungguhnya aku menyukaimu karena Allah." 
Lelaki yang kedua itu menjawab, "Dan aku pun mencintaimu 
seperti engkau mencintaiku . .9) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Nasai melalui Mu'adz ibnu Jabal r.a. yang menceritakan: 

,,-: / ,: ,.... ' ,,, \ . ,,,,~ 
!~\;'. J\j.~,,,.. 0 / ~ ~.~ C)~~~:;:A-u \/4 "'." 't\ .., .. . ~ .... M L-:-'.J,,,,.. ;;,- ~JU 

· ~,,., ,1-'~-.~ ......... ~~'-t.:-!'.'"~" ·~ 'fl~ Jf.1., .\.., ... ' 'J•) · ,:0..6_,(j J .,) U I ~j\ 4~~ t:l_ UJl6 ... .v-. .. "' -··· • ,,., .,,,,,,.,,,. J 

9) Hadi8 ini berpredikat haaan. 
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Rasulullah Saw. memegang tangannya, lalu bersabda, "Hai 
Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar men
cintaimu. Aku berpesan kepadamu, jangan sekali-kali kamu 
meninggalkan doa berikut sesudah menyelesaikan setiap sa
lat, yaitu: 'Ya Allah, bantulah aku untuk dapat berzikir kepa
da-Mu, bersyulmr kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu de
ngan baik". nlO) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Yazid ibnu Na'amah Adh-Dhabbi yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

,.,,,,. ,, J. ' 
~~ , ~;r ?( ~1 .' tjl:.:fiW'\'\~{\ ~ ~,1, 
~J ..... :,. ~!.9,,,. .... ~ .. • "jJ ~ ~ . .r 

,... . ,~ ~ -;:,j\ ~j~ '~ 
Apabila seorang lelaki mempersaudarakan dirinya dengan le
Zaki lain, hendaklah ia menanyakan kepadanya tentang na
manya, nama ayahnya, dan dari mana asalnya; sesungguh
nya hal ini lebih mempererat tali kasih sayang. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini gharib, kami tidak 
mengenalnya melainkan hanya melalui jalur ini. Selanjutnya ia 
mengatakan,pula, bahwa ia belum pemah mengetahui bahwa Ya
zid ibnu Na'amah pernah mendengar dari Nabi Saw. Ia mengata
kan bahwa Yazid ibnu Na'amah meriwayatkan pula hadis seperti 
ini melalui Ibnu Umar r.a., dari Nabi Saw., tetapi sanadnya tidak 
sahih. 

Menurut kami, predikat sahabat Yazid ibnu Na'amah masih 
diperselisihkan. Abdur Rahman ibnu Abu Hatim mengatakan, dia 
tidak mempunyai predikat sahabat. Tetapi Imam Bulhari meri
wayatkan bahwa ia mempunyai predikat sahabat, dan' predikat
nya bercampur aduk (antara sahabat dan tabi'in). 

10) Hadis mi berpredikat sahih. 
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Ucapan di kala mellhat orang yang tertlmpa muslbah sakit 
atau lalnnya 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Abu 
Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang pernah bersabda: 

,; ' J. ,, ,,, /, ,,,,,,., ::-. ,,,., .21~,~J~~s-"'~ ~ i~.ha,Z):-:,:~ ~~ '[; 
~,.1,; .9~(' ~'.'- (ffji_~:r ":." 1~ ~~~,,,., ~ .l~~,>" .. ,J ~~~~.J,,,:, ,,,., . ,.... .. J<a. /f' 

• f-.)\.._,&,J\ . 
Barang siapa melihat orang tertimpa musibah, lalu meng
ucapkan, "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan diriku 
dari cobaan yang telah menimpamu dan mengutamakanku di 
atas kebanyakan orang yang Dia ciptakan dengan keutamaan 
sebenar-benarnya," niscaya ia tidak akan tertimpa musibah 
tersebut. 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Umar bin Khaththab r.a., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

: ' ,, ,~ · ,~~ .,, " !;ZLJta14.* ~~~G' :-_ i...::.>~ LJ (S' ;}J ;l! . . ,. . . ~ (.T 

,rj~\ ~;-~~~ .:~~~J~e-$j '-' c11%;, ~-~,,," .. ,,,., ,,,,~r .,! ... ,.. • 

• -1.-., .... , ....... -(~~~\f'~)'(j, ~'3 .~ u-~\..,.A u0 ,,,., ~ . ,,,., r.r.,, 

Barang siapa melihat orang tertimpa musibah, lalu ia meng
ucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan 
diriku dari cobaan yang telah menimpamu clan telah ,ruzng
utamakan diriku di atas kebanyakan orai'lg yang Dia ciptakan 
dengan keutamaan sebenar-benarnya," makci ia akan disela
matkan dari musibah tersebut selama hidupnya . . 

Imam Turmudzi men-dhaif-kan sanad badis ini. ll) 

11). Tetapi hadia ini cliperkuat oleh hadia aebelumnya aehingga preclikatnya _.. 
jacli /taacsn.. 
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Para ulama dari kalangan teman kami dan kalangan lainnya 
mengatakan, "Orang yang bersangkutan dianjurkan membaca zi
kir tersebut dengan suara perlahan hingga tidak didengar oleh 
orang yang tertimpa musibah, tetapi hanya dapat didengar oleh 
dirinya sendiri, agar orang yang tertimpa musibah tidak sakit ha
tinya." Kecuali jika cobaan tersebut berupa perbuatan maksiat, 
maka tidak dilarang memperdengarkan zikir tersebut kepadanya, 
jika hal tersebut tidak dikhawatirkan akan menimbulkan keru
sakan. 

Orang yang mendapat pertanyaan tentang keadaan dlrlnya 
dan orang-orang yang dlclntalnya sunat memuJI Allah Swt. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Ibnu 
Abbas r.a. yang menceritakan: 

Ali k.w. keluar dari rumah Rasulullah Saw. yang sedang da
lam keadaan sakit yang mengantarkan kepada kewafatan
nya. Maka orang-orang bertanya, "Hai Abu Hasan, bagaima
nakah kesehatan Rasulullah Saw.?" la menjawab, "Alhamdu
lillaah sudah sembuh. • 

Ooa memasukl pasar 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan kit.ab 
lainnya melalui Umar ibnul Khaththab r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 
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::fJ.I ~q{.r;:~,-§,~,\f :J~j;1.t,~~ 
J__r,-,J -:J ,,. ,,,. ,, ,1 J.. ".'1. ,, ~y~_j l\!~~j~LJ.:~tj ,~\() L{! 

,,.,.,. ,. ~,., ~ ,,-f yS::1~,-t,,. ,r-:-tt," ,.... .J ,,,,,. 
• .~ ~_.f..~~ . ~_jR'_j 4~ ~¼ L~.J,6!. 
,~1 ~ ~' &,t(ct:i_; ,J<-:';-;.~, &,~{!>, 

r, ~ ,,. • ~,,.,,. ~,,,,.,,cJr {I,,/.,,.,.. 
,{$ • ~l ,.. e!..J_j 

Barang siapa memasuki pasar, lalu mengucapkan, "Tidak 
ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi
Nya semua kerajaan, dan bagi-Nya segala puji, Yang menghi
dupkan dan Yang mematikan, Dia Mahahidup abadi, tidak 
akan mati, di tangan (kekuasaan)-Nyalah semua kebaikan, 
dan Dia· Mahakuasa atas segala sesuatu," niscaya akan dica
tatkan baginya sejuta kebaikan, dan dihapuskan darinya seju
ta keburukan (dosa), serta diangkatkan baginya sejuta derajat 
(pahala). 

Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim Abu Abdullah di dalam ki
tab Al-Mustadrak melalui banyakjalur.12> Pada sebagianjalurnya 
ditambahkan: 

,,, ., ,& ~, . ~ . ~;G~ ,:,.-,, 
,, • ~ .. • ~_J 

Dan dibangunkan baginya sebuah gedung di dalam surga. 

Di dalam riwayat ini ditambahkan pula bahwa perawi mengata
kan, "Kemudian aku tiba di Khurrasan dan mengunjungi Qutai
bah ibnu Muslim, lalu kukatakan kepadanya, 'Aku datang kepa
damu dengan membawa suatu hadiah,' lalu aku menceritakan ha
dis ini kepadanya. Setelah itu Qutaibah ibnu Muslim sering be
rangkat bersama rombongan menuju pasar. Setelah datang di pa
sar ia mengucapkari zikir ini, kemudian kembali lagi." 

12) Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Sinni dan yang lainnya. Hadis ini 
hasan berikut semua jalumya. 
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Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Hakim melalui riwa
yat Ibriu Umar r.a., dari Nabi Saw. Imam Hakim mengatakan 
bahwa dalam bah ini terdapat pula hadis yang diriwayatkan me
lalui Jabir r.a., Abu Hurairah r.a., Buraidah Al-Aslami r.a., dan 
Anas r .a. Ia mengatakan, yang paling dekat dengan syarat bah ini 
adalah hadis Buraidah yang bukan dengan lafaz ini. Imam Hakim 
meriwayatkan hadis ini melalui Buraidah yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. apabila memasuki pasar mengucapkan 
doa berikut: 

(,,.., ,,, ;:,t ' ,,,,, ~; ,, .... ,; I"'. , '..,..... ' 

l->~~ ; \~~~ $ ~\~1~1 ,~\~ 

.t1~·,r ~,~~hi J /o~ ~ .. --~r.-"' ..Y-! a 1i~ , v: . 
.. ~~., ,d~ ~ ~ :, ~ ,. e,.., , -:- 1 ~ . ,,.,... ,,.,, ~~( ~;. ~ /., ,,, ':"_\ 

.., d ..._.a \Ill- 4 4 ~ ..,,,. Q L_ f ft ,A I -, 
,.J--,,,,,,1 :.J ,.. ... ....,... ..., .... ,; ..., 

Dengan menyebut asma Al,lah. Ya Al,lah, sesungguhnya aku 
memohon kepada-Mu kebaikan pasar ini dan kebaikan apa 
yang terkandung di dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu 
dari kejahatannya dan dari kejahatan apa yang terkandung 
di dalamnya. Ya Al,lah, sesungguhnya aku berlindung kepada
Mu agar aku tidak terlibat di dalamnya dengan sumpah dus
ta atau transaksi yang merugikan.13

) 

Dlsunatkan mengucapkan selamat kepada orang yang 
baru nlkah atau membeli sesuatu atau melakukan suatu 
perbuatan yang balk 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Jabir 
r.a. yang menceritakan: 

~ ,.. ' ..... ',. J~ .... , J ~u'- ~ ,,-:-:~ = ~~ 4~10Th~-;,.a1, r",.,,.,,., J\i ·Jt ... ~y r~--'.,.. ;,.w UY".J ? ~ 
41\I .....-(\ "-' "\J'\~~,f, ,-!.;li J~~d,,\f.Y: 3li ,,,,..,...,. : ,-!:a 

,... ~J .. ·-.:. , :,. r !.l'i ~ 

13) Hadis ini diriwayatkan oleh lbnu Sinni, Imam Hakim, dan yang lainnya, 
Sanad hadis ini dh.aif. 
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Rasulullah Saw. pernah bertanya kepadaku, "Apakah engkau 
kawin, hai Jabir?n Aku menjawab, "Ya. n Beliau bersabda, "De
ngan perawan atau janda?n Aku menjawabi "Janda, wahai 
Rasulullah. n Beliau bersabda, "Mengapa tidak perawan saja? 
Engkau dapat bermain dengannya dan dia dapat bermain de
nganmu. n Atau beliau bersabda, "Engkau dapat membuatnya 
tertawa dan dia dapat membuatmu tertawa." Aku menjawab, 
"Sesungguhnya Abdullah ~akni ayahnya- telah wafat dan 
meninggalkan sembilan anak perempuan atau tujuh anak pe
rempuan. Dan sesungguhnya aku tidak suka bila m,endatang
kan kepada mereka wanita yang sebaya dengan m~reka, maka 
ahu suka mendatangkan seorang wanita yang dapat meng
urus mereka dan memperbaiki mereka." Rasul Saw. bersabda, 
"Engkau benar," hingga akhir hadis. 

Doa di kala bercermin 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Ali k.w. 
yang menceritakan bahwa Nabi Saw. apabila bercermin selalu 
mengucapkan doa berikut, yaitu: , ,,,, ;"'.'' 

2 :,., .... _j i1l£ ,::'~ ..... '~. ~~!(, J~\ ~~\ ' ~ .., .. I ,, I ,_ w ' ~ ;;;, ,, ~ ,, ,, 
Segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Enakau perin
dah wajahku, maka perindah pulalah akhlakku. 14

' 

14) Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abusy Syekh Al-Ashbahani di dalam akhlak 
Nabi Saw. melalui hadis Siti Aisyah r.a. dengan sanad yang dhaif. Imam 
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Kami meriwayatkan pula dalam kitab Ibnu Sinni melalui Ibnu 
Abbas r.a., tetapi dengan tambahan.15> 

Rasulullah Saw. apabila memandang wajahnya di cermin 
mengucapkan doa berikut, "Segala puji bagi Allah yang telah 
menyempurnakan .bentukku, dan membaguskannya, dan telah 
memuliakan gambaran wajahku, serta memperindahnya, dan 
telah menjadikan diriku termasuk orang-orang yang berserah 
diri (muslim). "16> 

Doa ketlka melakukan hljamah (berbekam) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Ali k.w. 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

• .. .... ~~ .... -(7" :-='lf,i;~\~~"' j:Jii----;\ ~"f ~,, ;;.- .,,~~ . ,, ,,~ " 'v~ 

Ahmad meriwayatkannya di dalam kitab Musnad melalui hadis Abdullah 
ibnu Mas'ud r.a., juga melalui hadis Siti Aisyah r.a. tanpa adanya taqyid 
(kaitan) dengan memandang kepada cermin. Hadis ini berpredikat sahih. 

15) Lafaz hadis secara lengkap seperti berikut: Dari Ibnu Abbas r.a. yang mence
ritakan bahwa Rasulullah Saw. apabila memandang ke cermin mengucapkan 
doa berikut: 

.. ~ .: -=-'" , .... :' :"(....-~,, ~ ."~....-., ~, ~~ 
-~~~ULZ,\.A~u.:J.J ... :J ~fl~ .. -,,, 

Segala puji bagi AlJ.ah yang telah memperindah bentuk dan akhlakku, dan 
telah menghiasi apa yang buruk padaku di mata selainku. 

16) Hadis dhaif. 
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Barang siapa membaca ayat Kursi ketika melakukan hija
mah, maka ayat Kursi itu memberikan manfaat bagi hija-

h 17)· ma nya. 

Doa bita tellnga berdenging . 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Abu Rafi' 
r.a., pelayan Rasulullah Saw., yang menceritakan bahwa Rasulul
lah Saw. pernah bersabda: 

t J '..:J"_; ·::~ ~j~ .. ,,¾'J~~ ,,,< w ~J{\ .~1, ,,r, 
.., i_J '~ .. ~ I. ~J' ' .. ~-~ J ' ,,, ,, "/ . ,....,.... ,, ,,,,,,, ,,,,,, '"' , ........ <~ . ~__,.s:,3 (.)Ji p.,, U) J' .l 

Apabila telinga seseorang di antara kalian berdenging, hen
daklah mengingatku dan membaca salawat untukku, dan 
hendaknya pula ia mengucapkan, "Semoga Allah menyebut 
dengan baik orang yang membicarakan diriku. nlB) 

Doa apabila kaki kesemutan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Al-Hai
tsam ibnu Hanasy yang menceritakan: 

,,,, ' ' ,,,,, r7 ,,,, ,14~_,,,.,,,_ \,,,, ,.... ,,,,,,.,,,,,, ,, ,I)\ ,,,..... ,,,,,., 11.!. 
"-- "J ,~ • ·..1u • ~,...., """ ~ ,. -~ ---".J.,, ,,. "IN ~..J ..J--:-~ ~ ,, • ~ 

, J\ij,~:h ~\.~~ ~~1\ :ltL"~j~ ,1 ~ 
.. ,,<->:} •• ,.,. ..r-- /. (Je) ' ~ 

. ....11~ ~ j;,,s l}~ ,J .,,,,~ ~~rf ~~\; 
, ,, '-T,,,, .,,,. l r"""'-',, .. ~ .. 

Ketika kami sedang berada di hadapan Abdullah ibnu Umar 
r.a., tiba-tiba kaki Abdullah ibnu Umar kesemutan, kemudian 
ada seorang lelaki berkata kepadanya, "Sebutlah nama orang 

17) Dinilai dhaif oleh lbnu Katsir di dalam tafsirnya, juga oleh selainnya. 
18) Sanad hadis ini dhai/: imam Sakhawi di dalam Al-Qaulul Badi' mengatakan 

bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani, lbnu Addi, lbnu Sinni, 
Al-Kharaithi di dalam Makarimul Akhlak, Abu Musa Al-Mudaini, dan lbnu 
Syakwal, tetapi sanadnya dhaif. 
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yang paling engkau cintai. » Maka Ibnu Umar r.a. berkata, 
"Hai Muhammad Saw.» Maka seakan-akan ia baru dilepas 
dari ikatan (sembuh seketika). l9) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Mujahid 
yang menceritakan: 

(~,,,,J,,, ~,~ ~ ,,, ,,,,,, Jf""" J.,, 1'/ ,,,,. 
~- 0~ '"' :..J ~ :\_ H ~ ~ • &! '~ • V. .,., .-:J ~..;, c..:;;.>_),, 

~;i.' j~ ,J:cl,. ~~,:~~~)~ ~'" ..... _,_,,:~,~ 
...... ~ . ~ ~' ... _,,,,,,.,,:'."';''a),(< ,., // ~.1:,,.,j~ 
• O..J~ • --"'" i_,,, .. AJJ 

Kaki seorang lelaki mengalami kesemutan di depan lbnu 
Abbas, maka Ibnu Abbas r.a. berkata, "Sebutlah nama orang 
yang paling engkau cintai. » Maka lelaki itu berkata, "Muham
mad Saw." Maka lenyaplah kesemutannya.20

) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni melalui Ibrahim 
Ibnul Mundzir Al-Hizami, salah seorang syekh (guru) Imam Bu
khari yang menjadi sumber periwayatannya di dalam kitab sha
hih-nya Ibrahim ibnul Mundzir menceritakan bahwa penduduk 
Madinah menyukai keindahan sebuah bait karya Abul Atahiyah 
yang mengatakan: . JJ. ,, ,.... .(f.t' ,,, • ,,J ,,,,~,, 

·;\ ,. • \...~~ • ~ ~_J 
• ~__)~ ~ _., .J ,, / ,., ./ .,. 

~. ~ .,,., ~/ "f ,, ,,,,., , ...... ~ ..... :'f., ,! 
__) . . \~~;O'~':!:~jiD" 
Terkadang dalam suatu waktu kakinya merasa kesemutan. 
Jika ia tidak mengucapkan, "Hai Atab", maka kesemutannya 
tidak lenyap. 

Boleh mengutuk orang yang menganiaya kaum muslim 
atau orang yang menganiaya dlrinya sendlri 

Bab ini pembahasannya luas sekali, dan banyak nash Al-Qur'an 
serta sunnah yang memperbolehkan hal ini, begitu pula perbuat-

19)-_ &mad hadis ini berpredikat dhaif. 

20) Sanad hadia ini berpredikat dhaif. 
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an ulama Salaf dan Khalaf. Allah Swt. telah menceritakan dalam 
banyak tempat dari Al-Qur'an tentang para nabi dan kutukan me
reka terhadap orang-orang kafir. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan 
Shahih Muslim melalui Ali k.w. yang menceritakan bahwa Nabi 
Saw. pernah bersabda dalam Perang Ahzab: 

a<a ~ ~, • ,... \fj{;/id;'EP ,~,:-- .,_,~.,..,,,,,, ".J. ,.,.,JJ.. J.~. \ tr,,,, 
,....J';A' ~ .1.)Un-~J~.J~4\JJ .:Y\.,,t -~,i 

Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan 
api sebagai pe_mbalasan mereka karena menyibukkan kami 
dari salat wustha. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui banyak jalur periwayatan: 

,,,, ' ,, J :' ~,,,,, ..... ,, ~ • /-'! 
~_) p. ~d..-}) (S-' ., J ...... / ...... ~~ \\~\:-~ ("··'\ '(;:_\?,... ,,,,,...., A.:~~~t::,, 
~,~-,,. f:~.1'~~~~L,,.!jj,f,;"'~ ,~~\ 

.,, :: ..... ,,,,,,, ........ ,,,,,,, :',,,,.fi,:, 
-~1, ac.._J u,:..c:-~.J ~..J ... I :,--- _,,, 

Nabi Saw. pernah mengutuk orang•orang yang membunuh 
para ahli qurra21

) -semoga Allah melimpahkan keridaan
Nya kepada mereka (ahli qurra)- dan beliau meneruskan ku
tukannya terhadap mereka selama · satu bulan. Beliau Saw. 
mengucapkan, "Ya Allah, laknatlah Ri'lan, Dzakwan, dan 
Ushayyah." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Ibnu Mas'ud r.a. dalam hadis yang panjang me
ngenai kisah Abu Jahal dan teman-temannya dari kalangan ka
bilah Quraisy, di saat mereka meletakkan isi perut unta22> di atas 

21) Mereka adalah ahli quITa yang gugur di sumur Ma'unah. 
22) Salal ja11ur, ari-ari unta. 
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punggung Nabi Saw. (yang sedang salat). Kemudian Nabi Saw. 
mendoakan kebinasaan mereka, dan beliau apabila berdoa meng
ulanginya sebanyak tiga kali, kemudian mengucapkan: 

/.,,,, 'J1,, "'J"' ,,,,,,.,., , ,,,,,,, d / , ~ ~~~Th~ t;•A ~,-,,, b~ :.""'~ ~~ J I 
_. r-r-1 -, r' ~ ~ L~~ .. 

,.,l;,... 1~7in "lZ ,.,, :-,,,, iz, · ,t:--~i---J.i_;:. L ,. ~···,... • ~ i_,=l.J ... ...~ 'I! . ..., . • ~. 
\ \ _,, r . ~ . ,...,,,,._ . ,,, . ,..." .,, 

-~-uiw ,,,, ... .,,,, 

"Ya Allah, timpakanlah pembalasan-Mu kepada orang-orang 
Quraisy," sebanyak tiga kali, kemudian beliau berdoa, "Ya 
Allah, timpakanlah pembalasan-Mu kepada Abu Jahal Utbah 
ibnu Rabi'ah," beliau menyebut sejumlah tujuh orang, ZS) hing
ga akhir hadis. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pemah berdoa: 

, ,, ' ti;,... ,,, ,,... 

" .,,,... t".:', '"\f~lfl ,,,,,~., ;j.:;.~ ,,,... ,, ':..\-: Jill I 
f- '!.~ ~ ,J'itl&"· ~ l""""""' 

, / • ,,,, ....0::: .,,.,,,, 

• / ,al • ~ 
• ~...r.. -,.,,- ... ,...,,,, 

Ya Allah, keraskanlah tekana,i-Mu terhadap Mudhar. Ya 
Allah, jadikanlah tekanan-Mu terhadap mereka berupa pacek
lik seperti paceklik yang dialami oleh Yusuf. 24) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Salamah ibnul Akwa' r.a. yang menceritakan bahwa ada seorang 
lelaki makan cfi hadapan Rasulullah Saw. menggunakan tangan 
kirinya, maka beliau Saw. bersabda: 

23) Mereka adalah Syaibah ibnu Rabi'ah, Al-Walid ibnu Uqbah, Umayyah ibnu 
Khalaf, Uqbah ibnu Abu Mu'ith, dan Imarah ibnul Walid. Di dalani hadis ini 
t.erkandung hujah yang menunjukkan boleh mendoakan kebaikan atau kebu
rukan di dalam salat. Tetapi sebagian dari mereka ada yang melarangnya. 

24) Yang dimaksud ialah musim paceklik yang berlangsung selama tujuh tahun. 
Hal ini dikaitkan dengan Nabi Yusuf a.s. karena dialah yang mengatur 
semua perkara manusia di zaman tersebut. 
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"Makanlah dengan tangan kananmu!" Lelaki itu menjawab, 
"Aku tidak mampu. n Beliau Saw. bersabda, "Semoga kamu be
nar-benar tidak mampu, tiada yang mencegahnya kecuali pe
rasaan takabur. n Salamah ibnul Akwa' melanjutkan kisah
nya, "Maka ternyata ia tidak mampu menyuapkan makanan 
ke mulutnya. n 

Lelaki ini adalah Busr, anak lelaki penggembala unta Al-Asyja'i, 
seorang sahabat. Di dalam hadis ini terkandung pengertian boleh 
mengutuk perbuatan orang yang melanggar hukum syara'. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Jabir ibnu Samurah r.a. yang menceritakan 
bahwa penduduk Kufah mengadukan perihal Sa'd ibnu Abu Waq
qash kepada Khalifah Umar r.a. Maka Khalifah Umar memecat
nya dan menggantikannya dengan orang lain untuk menjadi amir 
mereka. 

Jabir ibnu Samurah melanjutkan kisahnya sampai pada bagi
an: Setelah itu Khalifah Umar r.a. mengirim seorang atau bebera- · 
pa orang lelaki ke Kufah untuk mengecek kebenaran pengaduan 
itu. Tiada suatu masjid pun yang terlewati melainkan utusan itu 
menanyakan perihal Sa'd. Jawabannya ternyata mereka memuji
nya dengan baik. 

Ketika utusan itu memasuki suatu masjid milik Bani Abs, 
ada seorang lelaki yang dikenal dengan nama Usamah ibnu Qata
dah; nama julukannya ialah Abu Sa'dah. Lelaki itu berkata, "Bila 
engkau menanyakan kepada kami, sesungguhnya Sa'd tidalt per
nab ikut dengan pasukan, tidak membagi dengan rata, dan tidak 
adil dalam peradilannya." Maka Sa'd ibnu Abu Waqqash r.a. ber
kata: 

. , ,, .,,,, , ,,,. ,,_ .,, ~ ~ ~]~5~5,~~~, :~~5/J~q41>,.,,C\ 
.·': ".,,,,,,. .I.~,,,,.,,, d ...'\ ,, .J.,, •.~ , Ll r 1...-,-• ..-, .,, _,,,.,, .,,, ,!' 1111_.' ~ •6'.J,• ~~ o~~l:J e,,,,. •uJ t\i y~.:= 
~- . ,, 'J- .,, J .. ,. ' µ~ ,. . 

·1:· ,,,,,,, 
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lngatlah, demi Allah, aku benar-ben1ar akan mengutuknya de
ngan tiga kutukan, 'Ya Allah, jika hamba-Mu ini dusta dalam 
kesaksiannya karena terdorong oleh pamer dan gengsi, maka 
panjangkanlah usianya, 25> panjangkan pula kemiskinannya, 
serta libatkanlah ia dalam berbagai fitnah. 

Sesudah itu Abu Sa'dah selalu mengatakan, "Aku adalah manula 
yang terfitnah, aku telah tertimpa kutukan Sa'd." 

Abdul Malik ibnu Umair -perawi atsar ini- menceritakan 
melalui Jabir ibnu Samurah yang mengatakan, "Sesudah itu aku 
melihatnya (Abu Sa'dah), kedua alisnya menjulur ke bawah ham
pir menutupi kedua matanya karena usianya yang sangat lanjut; 
dan sesungguhnya ia menampilkan diri di hadapan para gadis di 
jalanan, lalu menggoda mereka." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Urwah ibnuz Zubair, bahwa Sa'id ibnu Zaid 
r.a. terlibat persengketaan dengan Arwa binti Aus -menurut 
suatu pendapat Arwa binti Uwais-., lalu perkaranya diajukan ke
pada Marwan ibnul Hakam. Arwa menuduhnya telah mengambil 
sebidang tanah miliknya. Maka Sa'id r.a. berkata, "Apakah aku 
tega mengambil sebidang tanah miliknya sesudah aku mendengar 
dari Rasulullah Saw.?" Marwan ibnul Hakam bertanya, "Apa yang 
pernah engkau dengar dari Rasulullah Saw.?" Sa'id r.a. menjawab 
bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 

~"-·-1 ,,,,., j\ ij'-tJ ~ . ,,~i ~~ (; .~. ~ [; • .., .. ~ ~ ... ~ 0;11..J V-"' ~.-:::: ,;,, C , 

Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara aniaya, nis
caya Allah akan mengalungkannya kepadanya sampai tujuh 
lapis bumi. 

Maka Marwan berkata kepadanya, "Aku tidak akah meminta 
bukti lagi darimu sesudah ini." Lalu Sa'id berkata: 

25) Yang dimaksud dengan faathil 'umrahu, semoga usianya- dipanjangkan 
hingga sampai kepada 'masa pikun. 
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Ya Allah, jika ia dusta, maka butakanlah matanya dan mati
kanlah dia di tanahnya. 

Perawi menceritakan bahwa Arwa baru mati setelah matanya bu
ta; ketika ia sedang berjalan di tanah miliknya, tiba-tiba ia terja
tuh ke dalam sebuah galian, lalu mati. 

Berlepas dlri dari ahli bid'ah dan ahli makslat 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Burdah ibnu Abu Musa yang menceritakan: 

Abu Musa r.a. mengalami sakit serius hingga tidak sadarkan 
diri, sedangkan kepalanya berada di pangkuan salah seorang 
istrinya. Maka menjeritlah salah seorang istrinya, tetapi Abu 
Musa tidak dapat mengatakan sepatah kata pun kepadanya. 
Ketika ia sadar, baru berkata, "Aku berlepas diri dari orang
orang yang Rasulullah Saw. berlepas diri darinya. Sesung
guhnya Rasulullah Saw. berlepas diri dari wanita yang men
jerit dengan suara kuat, wanita yan'g mencukur rambutnya, 
dan wanita yang merobek-robek bajunya." 

Ash-shaliqah, wanita yang menjerit dengan suara keras ketika 
tertimpa musibah. Al-haliqah, wanita yang mencukur habis 
rambutnya ketika tertimpa musibah. Asy-ayaaqqaah, wanita 
yang merobek-robek bajunya ketika tertimpa mu$ibah. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Yahya ibnu Ya'mur yang menceritakan: 

,,.,,,..,_,,, ',,~ / ~ ~., I O ,,J .06-'.:'.,\ , • ,,, I~ 'ul : /_.... "'{1), ,..,. ,..... ,.....,,,, · "'i .EJj ,,, ~ .,,,. . ~__)~'-t1, 
,.,,, ,,,,,,.,~,,,,,,\ ,:,,~~,,,,,,,,, -:w,,,-t. t,"-:"{ .... ~.,,, /.I ,~·\,....;'rJ /.-;f::-
.J ,..J~ ~ u '-'~J~ , '-' ~ LJ_J_J~ ~u • .,,,,~ 

i4S_;. J,r~\i ~J' ,.~~:a11r1 = jtiJ , ~ -::-qizi ,,, -;,, ,,, ,, ... .,,, ,,, ~...; 
"! .4 (,.., .,.J,?f,, ,,_g :' 

• ~ 9-!f. rr ~ , ~ 
Aku mengatakan kepada Ibnu Umar r.a., "Hai Abu Abdur 
Rahman, sesungguhnya telah muncul di daerah pedalaman 
kita orang-orang yang membaca Al-Qur'an, tetapi mereka 
menduga bahwa tidak ad{l takdir26

) dan bahwa perkara itu 
berjalan dengan seadanya (secara alami)." Maka Ibnu Umar 
r.a. berkata, "Apabila engkau bersua dengan mereka, maka 
sampaikanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari 
mereka, dan mereka berlepas diri dariku." 

Unufun, terjadi begitu saja tanpa ada pengaturan dari Allah Swt. 
dan tanpa sepengetahuan-Nya. Dustalah mereka yang sesat itu, 
bahkan ilmu Allah Swt. telah m~ndahului semua makhluk. 

Doa bila hendak melenyapkan kemungkaran 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan: 

,,,,,,,,,,,, ,:.~ ,; ,J' ,,, J' -:;',...... ~ --:;-, ,..,,....,.... 'a,, .... .,,, ~~t, ,,,,, ~ ~ ~...--~(U"----~, \~.:, 
~_J L ~ ~ \-' _J,,," 1.J""'r'P,... ;., ~ /~" 

--:..::,,_.,., ~i;';~.J. ~ ~,,~ Id ~\}-,Yo ~I "'0 ~ .. . C. • {.,)~.J? / .,,, • ,.,,, 

26) Menurut mazhab yang hak (benar), takdir itu ada, maksudnya ialah Allah 
Swt. telah menakdirkan segala sesuatu di zaman azali, dan Dia mengetahui 
bahwa semua itu akan terjadi pada waktu-waktu tertentu di sisi-Nya dalam 
gambaran (cara) tertentu, maka segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan 
apa yang telah ditakdirkan-Nya. 
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Nabi Saw. memasuki Mekah pada hari penaklukannya, se
dangkan saat itu di sekitar Ka'bah terdapat tiga ratus enam 
puluh berhala. 27

) Lalu beliau menusukinya28
) dengan tongkat 

yang ada di tangannya29
) seraya berdoa, "Yang benar telah 

datani3°) dan yang batil telah lenyap." "Sesungguhnya yang 
batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." (Al-Isra: 81). "Ke
benaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai 
dan tidak (pula) akan mengulangi." (Saba: 49) 

Ucapan orang yang berlisan buruk 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Majah dan kitab lbnu 
Sinni melalui Hudzaifah r.a. yang menceritakan: 

27) Bentuk tunggalnya ialah anshab. 
28) Menusuki berhala maksudnya untuk menghina berhala-berhala itu dan para 

pengabdinya, sekaligus untuk membuktikan bahwa berhala-berhala tersebut 
tidak dapat menimbulkan mudarat serta tidak dapat membela diri, seperti 
yang dijelaskan oleh firman-Nya: 

~ .i~ ~ _-'"'- .. !::=" .... ~l"'..::t-' 1/...!.lj~ ,,~,.,., •-::; .,, .... 
"'I"\ -~ 0 --J.a ,A...wu ~ C. --.>\...I \ :,,,,o. 

,iii ;;;, ,,,, .... ... • • • .,,,...., 7 

Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka (berhala-berhala), tiadalah 
mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. (Al-Ha.ii: 73) 

29) Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan seperti berikut: 

,.,:: ... ,,,... f..,.~ ...... ,.:: 
-~-'9J:.-1t · ... ~ 

Maka beliau Saw. langsung menusukinya dengan ujung busurnya. 

Barangkali Rasulullah Saw. melakulrnn hal tersebut sekali-sekali dengan 
ujung busurnya, dan yang lain dengan tongkatnya. 

30) Penulis di dalam kitab Syarah Muslim mengatakan bahwa di dalam ayat ini 
terkandung makna sunat membaca kedua ayat tersebut ketika seaeorang 
hendak melenyapkan hal yang mungkar. 
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,.... ........ ' ,.... ' Cl ......-: 

, _;1,:t ~S1 ~ '1;J ~1~{u~.w1J "'G J, ~13 ,,,,,.... -,,- ',.. . ,,,..... ,-~ ~ ,.....,, ,,, " ,..~ ,,. ,,, ,,, ,,, ,.-_,, 

4 ~~\~:,r,~.~ J\ ~ _)u:,;7.,"11 <~ ~, :3\ : J\.ai .7 ~ .,,.,, ,,,,,., -;,, ,, ,,,,,, (.,T', v-... 
,,,.,,,,,,,,( ,,,,, ~ j ,,,. / 

.. .., ~LA ~l~""\..:: . ~I/ ,,, ~u-=-~ 
Aku mengadu kepada Rasulullah Saw. tentang keburukan 
yang ada pada lisanku. Maka beliau bersabda, "Bagaimana
kah engkau dengan bacaan istigfarmu? Sesungguhnya aku be
nar-benar beristigfar kepada Allah Swt. setiap hari sebanyak 
seratus kali.»3I) 

Adz-dzarab, menurut pendapat Abu Zaid dan yang lainnya dari 
kalangan ahli bahasa, arti lafaz ini ialah lisan yang buruk, yakni 
lisan yang selalu mengeluarkan kata-kata buruk. 

Doa bila hewan kendaraan seseorang tersandung 

Kami medwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Abul Malih, seorang tabi'in terkenal, dari seorang lelaki (sahabat) 
yang menceritakan: 

,.. / ,,...-: ~ ,.. ~ J"°'r J-' ,,...,,,, "'"':..,,.,,--: -;;;1~ ",,...J"'I"'....--.., ~ \ -<'",.... b 
, ~ b ~J\.,-9 r-:-J ~.}·ll !},,o,,, ~- ~: _J ,, ; ,,, _,,,~?,J ,,"/~ "J.-::~1 1\1 .. ~ -tit" ~t, ,,,,,,..,,,<. • ~._j':.4 

• .t. \ ...... 1 : r·!-.·,-~ i ~ q.J--. ,11. ~ C... u.,.;, ,o ~ u-- .. ,,.,_ ,,, /. ,,, ,,, 
,,~..,f ,,,,,,, .• ~1r-r;; 4 S"~ ~:~,1; ~'.) ;::,19\j,1 ~,,,l! 
(.) ..fA'~ / .. • v--,; ~ ' ,--: ,, Y. ." - ~ f ,,, .. ~ 
~,~,~ ::::G,1\ ~\i ,4'.U\~ :p ~_J , ~i"L 
~ ,,, ,,, ,,, ,,,,.,:~ ~ ,,,_ ,,, /. ,,,, fad ,,, '? ,,,,,,_ ,,,. it,,,,,,,. L~ 

.. y~ ~,~ ~ .. ~f ,,... 
Ketika aku sedang membonceng di belakang Nabi Saw., tiba
tiba hewan kendaraannya tersandung. Maka aku mengucap
kan, "Celakalah setan." Nabi Saw. bersabda, "Janganlah eng-

31) Di dalam sanad b,adis ini terdapilt seseorang yang dikenal dengan nama Abul 
Mughirah yang nama aslinya ialah Ubaid ibnul Mughirah, sedangkan dia 
orangnya masih belum dikenal. Demikian keterangan yang dikatakan oleh 
Al-Hafizh di dalam kitab At-Taqrib. 
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kau katakan, 'Celakalah setan.' Karena jika engkau katakan 
demikian, maka ia makin membesar hingga sebesar rumah, 
lalu ia mengatakan, 'Dengan kekuatanku.' Tetapi katakanlah, 
'Dengan nama Allah.' Karena jika engkau mengucapkan itu, 
maka setan akan mengecil hingga sekecil lalat." 

Demikian menurut riwayat Abu Daud melalui Abul Malih, dari 
seorang lelaki yang mellfonceng di belakang Rasulullah Saw. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Abul 
Malih, dari ayahnya; sedangkan ayahnya adalah seorang sahabat 
bernama U samah, menurut pendapat yang sahih lagi terkenal. 
Tetapi menurut pendapat lain bukan itu. Kedua riwayat tersebut 
sahih dan muttashil, karena nama lelaki yang tidak disebut di da
lam riwayat Imam Abu Daud adalah seorang sahabat, sedangkan 
semua sahabat berpredikat adil dan tidak menjadi masalah bila 
namanya tidak disebut dengan jelas. 

Ta'isa, menurut suatu pendapat maknanya binasa. Menurut 
pendapat lain jatuh, menurut pendapat lainnya lagi terpeleset, se
dangkan menurut yang lainnya lagi artinya se~oga tetap dalam 
keburukan. Lafaz ta'isa dapat dibaca ta'asa, menurut pendapat 
terkenal adalah ta'asa; Al-Jauhari di dalam kitab Shihah-nya ti
.dak menyebut dialek lain kecuali hanya ta'asa. 

Disunatkan kepada pemimpin negeri berkhotbah, menasi
hatl, dan memerlntahkan bersabar kepada mereka (rakyat
nya) blla dltlnggal matl olehnya 

Kami meriwayatkan di dalam hadis sahih lagi terkenal mengenai 
khotbah Abu Bakar r.a. pada hari kewafatan Nabi Saw. Isi_nya 
antara lain mengatakan: 

JJ,,,,,,,,,,,,,,,.,,,., ...... ,,.....,,.:-,~ ...... ,,.,,,:,r ,~ ........... ,.,)_,,,,,,,....,~ ,,,.... 
~ ~\? j> _J ' ...::, \..0 ~ ~Di=, ' ~~ i:, L::::=,~ 

• ... ,....J .,_,,..~t ""---:t1 ;;,;- /~ I . ..:;, ~ ~ crw IJ}' ' .t.u 
Barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Mu
hammad telah meninggal dunia, dan barang siapa menyem
bah Allah, sesungguhnya Allah Hidup Abadi, tidak mati.32) 

~2) Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya melalui Ibnu 
Abbas r.a. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Jarir ibnu Abdullah: 

1-aaa hari kematian Al-Mughirah ibnu Syu'bah yang saat itu 
· menjabat sebagai amir kota Bashrah dan Kufah, maka Jarir 
berdiri (berkhotbah), lalu ia memuji kepada Allah Swt. dan 
menyanjung-Nya, kemudian mengatakan, 'Tetaplah kalian 
dalam ketakwaan kepada Allah semata, tiada sekutu bagi
Nya, dan tetap bersikap terhormat serta tenang hingga datang 
seorang amir baru kepada kalian. Sesungguhnya dia akan da
tang kepada kalian sekarang." 

Doa untuk orang yang berbuat kebajikan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abdullah ibnu Abbas r.a. yang tilenceritakan: 

Nabi Saw. memasuki tempat buang air, lalu diletakkan air 
wudu untuknya. Ketika ·keluar, beliau bertanya, "Siapakah 
yang meletakkan ini?" Setelah diberi tahu, lalu beliau berdoa, 
"Ya Allah, berilah dia ilmu pengetahuan." 
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33) Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Imam Thabrani dengan 
lafaz seperti berikut: 

.. "" t!l,~~ •"l)l~{,~~l.fl ~-! , :,IJ' .... ~ .,, . 
Ya Allah, berilah dia pengetahuaa,d.r,dam _agama dan ajarkanlah kepadanya 
taluuil. 

Hadia ini IMirpredikat NhiA. 
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Ketika Rasulullah Saw. berjalan hingga tengah malam, se
mentara aku berada di sampingnya, Rasulullah Saw. tertidur 
dan condong dari pelana kendaraannya. Maka aku mende
katinya, lalu menopangnya tanpa membangunkannya hingga 1 

tegak kembali di atas pelana kendaraannya. Kemudian perja
lanan dilanjutkan hingga sebagian besar malam hari · telah 
terlewatkan. Tampak beliau condong pula dari pelananya, 
maka aku menopangnya tanpa membangunkannya hingga te
gak kembali di atas pelananya. Kemudian perjalanan dilan
jutkan lagi hingga akhir waktu sahur, beliau condong hingga 
benar-benar miring, lebih dari kemiringan sebelumnya, se
hingga hampir saja terjatuh. Maka aku mendekatinya dan 
menopangnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya (ter
bangun\ lalu bersabda, "Siapakah ini?" Aku menjawab, "Abu 
Qatadah." Beliau bersabda, "Kapankah engkau lakukan hal 
ini terhadapku selama dalam perjalananmu?" Aku menjawab, 
"Aku masih tetap dalam perjalananku seperti sekarang ini se
jak tadi malam. '! Nabi Saw. bersabda, "Semoga Allah memeli
haramu sebagaimana engkau memelihara nabi-Nya," hingga 
akhir hadis. 

Ibhaarra, tengah malam. 
Tahawwara, sebagian besar malam hari telah lewat. 
lnjafala, terjatuh. 
Fada'amtuhu, maka aku menopangnya (agar tidak ter

jatuh). 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Usamah ibnu Zaid r.a., dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda: 

Barang siapa diberi suatu kebajikan, lalu ia mengucapkan ke
pada pelakunya, "Semoga Allah membalasmu dengan k~baik
an," berarti ia telah berbuat semaksimal mungkin dalam puji
annya. 
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Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan 
sahih.34> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Nasai, Ibnu Ma
jah, dan Ibnu Sinni melalui Abdullah ibnu Abu Rabi'ah r.a., se
orang sahabat, yang menceritakan: 

,, ,,, ,,,,,. - ,,,,, J.:"\ ,,,, J --:;~ ~ ,,,,,.,, 
J~j,~,,,,,,~\ ~ ~~;~~~~\~~1 
~~ ~ ,-~ ~ ...... ,-::1 l:;),,,<~~r,J,,;l~J. 

. '1] 1l> \ ~5\f :_2 \§_, ~) ..\! c:)\.O 0 -- • .,,,.. 

~ ,..,~~,,...)¼2',,,, :;5:;,j\J\~,,,,(~ J\ ,;-,,,,,,,,,,, '5\l "ti..\ 
J~lyJl\d \ • "' ~\~ • '~I.A_j ~ • J ,,; ..j. ,,.. .,, ., 

Nabi Saw. berutang kepadaku sejumlah empat puluh ribu 
(dirham), lalu datang kepadanya harta, maka beliau memba
yarkannya kepadaku seraya berdoa, "Semoga Allah melim
pahkan berkah kepadamu dalam keluarga dan harta benda
mu. Sesungguhnya pembalasan dari pemberian utang ha
nyalah pujian dan pembayaran. n3SJ 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali r.a. yang mencerita
kan: 

!.,, ,,:.{'1-wr.~ H ,, ,-J ~'.1 ~ .;,, 'l~I • ',,..~, ~. ,...,~ 
~w\~\ :(.) "'lA., .. ~ ~~' J~'== 
"~ .. ,,,\ ~ ,.......· ~ \J' ,,_,,,,, ~ ;,h~,,.. l ,,,...?r;i(f;: t:f J'\Z~ 

~ cJ4.J..jJ_J ~ (.)\,A.:I , .... -r ~ o ::..-1 
,,, ~-- '7 IY.',, ~~ ,,,, .J.. ,.,~< ~··,..,,,,1;1, _j ~ ,, ,J ~. \ .l 1'.. : ~ ,,.,,, ~ 

~~ . ~ ,a s .... 4.T,; ~./ ~ u- ~,,, .. 
:;.-" -;; 

34) Kata-kata Imam Turmudzi di dalam salinan yapg telah dicetak menyebut
kan, "Hadis ini hasan jayyid gharib, kami tidak pernah mengenalnya dari 
hadis Usamah ibnu Zaid melainkan melalui jalur ini." Hadis ini diriwayat
kan pula melalui Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. dengan lafaz semisal. 
Aku pernah menanyakan kepada Muhammad (Imam Bukhari), ternyata ia ti
dak mengenalnya. Imam Nasai meriwayatkannya di dalam kitab 'Amalul 
Yaumi wal Lailah dan Ibnu Hibban di dalani kitab Shahih-nya, hadis ini ha
san berikut semua syahid-nya. 

35) Hadis ini berpredikat hasan. 
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Dahulu di masa Jahiliah terdapat sebuah rumah milik Bani 
Khats'am yang disebut dengan nama Ka'bah Yamaniyah dan 
dikenal pula dengan sebutan Dzul Khalashah. 36) Maka Ra
sulullah Saw. bersabda kepadaku, "Dapatkah engkau mene
nangkan37J aku dari Dzul Khalashah?" Maka aku berangkat 
untuk menghancurkannya bersama seratus Zima puluh orang 
pasukan berkuda dari Bani Ahmas, lalu kami menghancur
kannya dan membunuh semua orang yang kami jumpai di 
dalamnya. Setelah itu kami datang menghadap Nabi Saw. 
dan menceritakan hal tersebut kepadanya, lalu beliau berdoa 
untuk kami, juga untuk Bani Ahmas." 

Di dalam riwayat lain disebutkan seperti berikut: 

,,,,,.. ..... J' / ' • ~~,....,....,, ,,,,,,,,.,,,,,,, ..... ,,--; '\~~"'~ ~"\'~ til~;;~I~ ,,_,.,,,,, ~-.A.i 
· ... 2-\\~~ ~~ / ~.J '...l·-
v--~ ... , .......... ,.....,,,,-:- ,,....,~~ ..... 

• ~~~~ -~_J 

Lalu Rasulullah Saw. berdoa memberkahi kuda Bani Ahmas 
dan pasukannya sebanyak lima kali. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui lbnu 
Abbas r.a. yang menceritakan: 

/ ,,,,,.. ' ,...., ' ,,,,,, 
/0~,.,,.,.,,9,....,,.,,,.....,,~ ~, ~~:---~~~;~\/4 ~~ ,., ~ \ 
;.,_r..f.Jf'j"_J ~ ,.,-:;:.J, M . / ~_Ju. 

~

-- r,.....,,,,,,,.. ~~;,r,,~ .......... '!"\ ,....,,~ ~,,. --:"1,....,00..,....,... . ,,...._ \ '"-~- " · "~ to , u-'9• ,.~ 
},p~ ,.... ,.... .......... 

36) Rumah tersebut di dalamnya terdapat berhala sembahan orang-orang Daus, 
Khats'am, Bajiilah, dan yang lainnya. Berhala tersebut dikenal dengan nama 
Khalashah, lalu dihancurkanlah berhala tersebut. 

';J7) _Hadis berpredikat hasan. 
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Rasulullah Saw. datang ke sumur zamzam di saat mereka se
dang memberi minum dan bekerja di dalamnya, maka beliau 
bersabda, "Bekerjalah kalian, karena sesungguhnya kalian se
dang melakukan amal saleh." 

Sunat membalas doa pemberi hadiah dengan doa lagi 

Kami menceritakan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Siti Aisyah 
r .a. yang menceritakan: 

. ~ ,.., If$ ,,,... 1 -- ,,,., )' : ' J Q ~ ,,,.,,,.,,,,. : .:11\i L;;u1~-:-:-: ~~\!~4'.ll\ '-'J;, ~.u, \ 7:'.J,,,,.. ~,,,, ,)~,,,, ... ,, 
i .l.tJ Ji,jJ .)~: ... ,~_;,s1~~-::;~, c;,.,. ,u1, 
~ ;..--t~jj I ,fr\r' , ft\; : -1 l~(-'i ~-t-:: ~ ~~If\; 

I.~ u . ~ , r ;' o~ . ~ 
J~~ll\>'/\;.;,:rc,1J'< ,~\Jl(;,:;"" /a F.!l~ ~ er-;-\ !,--- ~ ~. ' t· ... ~ ,.., ... r' -:t•-<-'~r ~ ,,,,,.,,.., 

• • u ft'" (ft'-'~ 
Alm memberikan hadiah seekor kambing kepada Rasulullah 
Saw. Maka beliau bersabda, "Bagi-bagikanlah dagingnya:" 
Ketika pelayan yang disuruh itu kembali, Siti Aisyah r.a. ber
tanya, "Apakah yang diucapkan mereka (Nabi Saw. dan istri 
yang lainnya)?" Pelayan menjawab, "Mereka mengucapkan, 
'Semoga AJ.lah memberkahi kamu sekalian'." Maka Siti Aisyah 
r.a. berkata, "Dan semoga pula Allah memberkahi mereka. 
Kami menjawab seperti apa yang mereka ucapkan dan pahala 
kami tetap bagi kami. n3BJ 

Disunatkan mengemukakan alasan maaf kepada orang 
yang member! hadlah bila hadlahnya tidak diterlma karena 
hukum syara', ompamanya orang yang diberl hadlah se
bagal kadl atau wall, atau hadiahnya mengandung syubhat 
atau alasan lainnya 

l{ami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ibnu 
Abbas r.a. yang menceritakan: 

38) Hadis ini berpredikat hasan. 



Khasiat zikir dan doa 7~3 

Ash-Sha'b ibnu Jutsamah r.a. pernah memberi hadiah kepada 
Nabi Saw. seekor keledai liar ketika beliau sedang ihram, lalu 
beliau mengembalikan keledai itu kepadanya seraya bersabda, 
"Seandainya kami sedang tidak ihram, niscaya kami akan 
menerimanya darimu." 

Doa seseorang untuk orang yang melenyapkan kotoran 
darinya 

Kami meriwayatkan .di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Sa'id ibnul 
Musayyab, dari Abu Ayyub Al-Anshari r.a.: 

,,,. ' ' ~ ~ 
~;",,.."' ,,,,-,,,., ~)oll ,--;;,..... ,I/\ t ,.,_,,,,.~ ': J'~i~J 

1$".) ;J :-:!J ~ \ L-~ Q ~.).,. .. ~ 1J 
i ~ ; ... ~ '7 ,,,. ' /. 1' • '" ... , 

~iu1~ t~J~4lJ1,;:;,}.1)Lil~ v\i1 
. -::~~ ~,,~, L\\J 

'J'J .~ ... 
Bahwa ia pernah membuang suatu kotoran dari janggut Ra
sulullah Saw. Maka Rasulullah Saw. berdoa, "Semoga Allah 
menghapus darimu apa yang tidak engkau sukai, hai Abu 
Ayyub." 

Di dalam riwayat lain melalui Sa'd disebutkan: 

:- ,,,. ' ;' ' ,,,,. ,...,_ "" ;' /. ..... ~ G:"~~ ~ $~~;;,ill \J"--'--' 7" l-:1 G"~\ L\ ~, ' .. r_...,,,,... , )~ J ~ • r.. . " 

~_;f,,\1~ ~,,~~ : p~ ,,,,,,..... ~~,~4r'~,,., "~Ki} .IJ':. J... .. ... (.)~_J , 

. . ~ f.-.Ll \ & ~,~ <j ' :::., ,,,,_ \ C\ \J ;, u-1"... • ~ • " 
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Abu Ayyub menghapus sesuatu dari Rasulullah Saw. Maka 
Rasulullah Saw. bersabda, "Semoga dirimu tidak tertimpa ke
burukan, hai Abu Ayyub, semoga dirimu tidak tertimpa kebu
rukan . ..99) 

Umar r.a. menghapus sesuatu dari janggut atau kepala se
orang lelaki, lalu lelaki itu berkata, "Semoga Allah memaling
kan keburukan darimu." Maka Umar r.a. menjawab, "Kebu
rukan telah berpaling dari kami sejak kami masuk Islam. Te
tapi apabila dilenyapkan sesuatu darimu, ucapkanlah, Ta
nganmu telah memperoleh kebaikan'. "40) 

39) Sanad hadis berpredikat dhaif. 
40) Sanad hadis munqathi'. 
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,..-:; • a/ .,,. ........... -:_ ij1J'.5.eb;4'U .d" ,...-:: ,,, ,,1 ,,,,, 
.... ?-.. ,... " ~ ... ,,,J~ y~ 

Orang-orang apabila melihat permulaan munculnya buah
buahan, mereka membawanya kepada Rasulullah Saw. Di 
saat beliau mengambilnya selalu mengucapkan doa, "Ya 
AUah, berkahilah kami dalam buah-buahan kami, dan ber.: . 
kahilah kami dalam madinah kami, berkahilah kami dalam 
sha' kami, dan berkahilah kami dalam mudd kami." Setelah 
itu beliau Saw. memanggil anak yang paling kecil, lalu mem
berikan buah itu kepadanya . . 

Di dalam riwayat lain yang juga oleh Imam Muslim disebutkan: 

,,,..,,., ~J.J ,,,... ,,,,,,. ':' ,, .... \ j ,,~,,_,~ -:,~,,,, ,,,,.,.... ~ / ,,,,..., 

. ~ ,,,,~ .. -~ ·.~;~ '\,-.Ja,, ('C'" ( ~ ;. '-> ~ j 
-....,__,,,-,-,,, ~'-T v ~ .,,,, ... ,,,,,,, ... \ ? 'J~ c...:.. ,,. J. 

· o'2_,H ,,,, ,,, 
Keberkahan di atas keberkahan. Kemudian beliau Saw. mem
berikannya kepada anak yang paling kecil di antara para ha
dirin. 

Di dalam riwayat Imam Turmudzi dinyatakan: 

)' ~ . ,,, ,.... ,,,,-:-,, ,,.,\ 
. "~~~~ 

Anak paling kecil yang kelihatan olehnya. 

Di dalam riwayat lbnu Sinni melalui Abu Hurairah r.a. disebut
kan: 

J,,,,., ,......, ...... ' ),,,, 
.. ,,,/((,,,,,,,, .. ,,,:'\ ~,:? ~tJ,1,:Jl,~ ,,_,,,,,. ,"+~r JJ-"~ J,. .l,,, 'r--J..J,,.. ~, ~.J _.!J 

~., ,,, ,,,, ~ ,... ...... ,, ...... _.;,: ,,,,., ...... ,.....-! ,,,,,,. ,,,,,,. f-:::_ ~~ 
' \ .::a\i d A 'j;, d~ . r l"', "r .:\,.., .. LO t,,S-' 'J '.J ,,,... ..~ ,, ... ... ,. ,,,,,;. ,,,,.,,... ,,,,, 

<11t~~~~ ~'* 4':t.,7> ~-'.\ ,~,,,. \ u;ti'tffi ~' ..,.,, ,. ..,~.,.. ,. " ,. " r ~ ,. .. r-:r.~, 
~ .. . ,,,, 

Aku melihat Rasulullah Saw. apabila didatangkan kepadanya 
permulaan munculnya buah-buahan, maka beliau meletak-
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kannya di kedua matanya, lalu pada kedua bibirnya dan ber
doa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau perlihatkan kepada ka
mi permulaannya, maka perlihatkan pula kepada .kami akhir
nya." Lalu beliau memberikannya kepada anak-anak41

) yang 
hadir di hadapannya. 

Disunatkan berhemat dalam memberi nasihat dan ilmu 

Orang yang memberi ceramah kepada jamaah atau mengajarkan 
suatu ilmu kepada mereka disunatkan bersikap hemat dalam hal 
tersebut. Dengan kata lain, tidak terlalu bertele-tele hingga mem
bosankan mereka dan agar mereka tidak gelisah, hingga kesejuk
an dan kemanisan di dalam hati mereka tidak lenyap; serta agar 
mereka tidak membenci ilmu dan mendengar kebaikan yang 
akhirnya mereka akan terjerumus ke dalam hal terlarang. 

lbnu Mas'ud r.a. selalu mengadakan pengajian buat kami pa
da tiap hari Kamis. Ada seorang lelakt' berkata kepadanya, 
"Hai Abu Abdur Rahman, aku menyukai seandainya engkau 

41) Di dalam riwayat Ibnu Sinni terkandung ke-dhaif-an. 

42) Ibnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa menurut Al-Hafizh 
di dalam Fat-hul Bari, lelaki yang tidak disebutkan namanya ini mirip Yazid 
ibnu Mu'awiyah An-Nakha'i. Di dalam konteks Imam Bukhari dalam hadis 
ini pada akhir Bab "Doa" terdapat pengertian yang menunjukkan ke arah 
itu. 
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memperingatkan (mengadakan pengajian) kepada kami tiap 
hari." Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, "Ingatlah, sesungguhnya 
tiada yang mencegahku dari hal itu karena aku tidak suka 
bila menjadikan kalian bosan, dan sesungguhnya aku sengaja 
menjarangkan pelajaran kepada kalian sebagaimana Rasulul
lah Saw. dahulu menjarangkannya kepada kami karena kha
watir akan membosankan kami." 

Aku pernah mendengar RasuJ,ullah Saw. bersabda, "Sesung
guhnya panjang salat seorang lelaki dan pendek khotbahnya 
merupakan dalil yang menunjukkan pengetahuannya. Karena 
itu, panjangkanlah salat dan pendekkanlah khotbah kali
an. ,,43) 

Mainnah, dalil yang menunjukkan pengetahuan fiqih. 

Kami meriwayatkan melalui lbnu Syihab Az-Zuhri yang me
ngatakan, "Apabila suatu majelis berlangsung lama, maka di da
lamnya terdapat bagian bagi setan." 

48) Penulis mengatakan bahwa ha.mzah yang terdapat di dalam kalimat 'Pendek
kanlah khotbah' adalah hamzah washal. Telah dinukil dari lbnu Shalah, 
bahwa boleh pula menganggap hamzah sebagai hamzah washal atau hamzah 
qatha'. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis terkenal yang meme~n
tahkan meringankan salat, tidak pula dengan hadis yang menceritakan khot
bah dilakukan oleh beliau Saw. pertengahan, begitu pula salatnya. Karena 
makna yang dimaksud dari hadis ini ialah salat menjadi panjang dibanding 
dengan khotbah, bukan panjang yang memberatkan kaum mukmin. Dengan 
demildan, berarti salat dilakukan pertengahan; khotbah pun pertengahan 
bila dikaitkan dengan proporsinya. 
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Keutamaan menun]ukkan dan mengan]urkan kepada ke
baikan 

Allah Swt. telah berfirman: 

Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) ke.bajik
an dan takwa. (Al-Maidah: 2) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya 
pahala semisa,l dengan pahala orang-orang yang mengikuti
nya, tanpa mengurangi pahala mereka barang sedikit pun. 
Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka 
atas dirinya dosa semisal dengan dosa orang-orang yang 
mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka barang sedikit 
pun. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Mas'ud Al-Anshari Al-Badri r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pernah bersabda: 

. ~, "\ --r: ... ~ ,,~ 1-:::;;-:; :,~ 
~ ........ 'r. u-;, ~tG-(.) ~ ,, ~ 

Barang siapa yang menunjukkan kepada kabaikan, maka ba
ginya pahala semisal dengan pahala orang yang mengerja
kannya. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Sahl ibnu Sa'ad r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabd~ kepada Ali k.w.: 

~ ,:r.,,,,,, ~ \" ~.J...- ~\_Ji\,,. 1'7/ ,,.:1 '.., \"/ 
~~~~~~.J~ ~ '1"-}.+.!D~;U)l_j9 

. e,...,.fJ, ,,,, 
,,, ~ 

I 

Demi AUah, sesungguhnya jika Allah memberikah petunjuk 
kepada seseorang melaluimu, lebih baik bagimu daripada ter
nak untaryang merah. 44J 

Kami juga meriwayatka11 di dalam kitab shahih45> sabda beliau 
Saw.: 

. di~,,,,,, · t~if S~t: ~i~ ,,,,,, · 11,,,,,, ,,, .. / ,,~ ~ .. / . )~~ ~ 
Allah selalu menolong hamba-Nya selagi hamba yang ber
sangk.utan selalu menolong saudaranya. 

Hadis yang menyangkut bah ini banyak lagi terkenal yang ter
dapat di dalam kitab shahih. 

Menunjukkan orang yang bertanya kepada orang yang le
bih mengetahul daripada dlrinya 

Di d.alam bah ini terdapat hadis-hadis sahih yang disebutkan da
lam bah sebelumnya, di dalamnya terdapat pula hadis yang me-

44) Yang dimaksud ialah ternak unta, karena ternak unta yang paling baik ialah 
berbulu merah; jenis ini merupakan harta kebanggaan orang-orang Arab. 
Mereka menjadikannya sebagai peribahasa yang menunjukkan sesuatu yang 
paling berharga, tiada sesuatu pun yang lebih berharga di kalangan mereka 
selainitu. 

45) Hadis ini merupakan bagian kecil dari hadis panjang yang diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam kitab Shahih-nya melalui Abu Hurairah r.a. 
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ngatakan bahwa agama itu adalah nasihat, dan bab ini termasuk 
nasihat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Syuraih ibnu Hani yang menceritakan: 

'Cl " ,' /Cl ,; ' / / 0 ,,,,,.,,, 

· ~-:!-Al'/ "Jf ~~t,:J~.a.,u\~ 4 ,:;~~ .:::;1, 
~~ ,., .,.,,, ,.. ~ ,,., ."J ,.,,,,.,, -fl~\i~tu\,.,,,. ,,., ~u;~, ~ ~ ,;! ~ t ~ \:as ~ ~_),., -_,,.,, ,. ..... ,.,,,., ,,., ,.,,, ~/. ,,, , f,- ------;.;-- C~,ul\~~.dlL.a ,,_, ,,., :J. J§\ ;-'!., Dt'~~\9 

I_J,,., ~ ~... ,,,, ~ .J <-- v;,, ri -'< ~ ..... /-:" 
~~,fa J • • • 0 \.:,J ~ 

Alm datang kepada Siti Aisyah r.a. untuk menanyakan masa
lah mengusap sepasang khuf. Maka ia berkata, "Datanglah 
kepada Ali ibnu Abu Thalib r.a. dan tanyakan kepadanya, 46

) 

karena ia sering bepergfon dengan Rasulullah Saw." Maka 
kami menanyakan masalah itu kepadanya, hingga akhir 
hadis. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim sebuah hadis 
panjang mengenai kisah Sa'd ibnu Hisyam ibnu Amir ketika ia 
hendak menanyakan tentang salat witir Rasulullah Saw. Lalu ia 
datang kepada Ibnu Abbas r.a. menanyakan masalah itu. Maka 
lbnu Abbas r.a. menjawab: 

~ ' ,, ~~,, ,,....- ,.,,, ,,,...- ,,,, . j., ..... .j ..... 
i,....,,.,_Jl\J"-'' .. ~j~\J:..,\\ ~c.\~ s .,, .i\ 
~ ,,,,, )~ J j ..f;, ~ ::;, . ,,.,v--~,,, . ..... ' 
~~~~~ : ~~ ! ~ : J\9 ! ,, /~_,~t!l\ ,,., ..... ,;;1,.,,., 

~~ f':,.J ... 4,->~\9 

46) Penulis mengatakan di dalam kitab Syarah Muslim dalam hadis ini, bahwa 
termasuk etika yang telah dikatakan oleh ulama, yaitu ahli hadis dan mufti 
apabila ditanya suatu masalah yang ia mengetahui ada pada orang yang le
bib terhormat darinya, maka ia disunatkan menunjukkan si penanya kepada 
orang tersebut. Jika ia tidak meneetahuinya, hendaklah mengatakan, 
'"l'anyakanlah kepada Bi Fulan." 
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"Maukah aku tunjukkan kamu kepada penduduk bumi yang 
paling mengetahui salat witir Rasulullah Saw. ?,,47) Sa'd ber
tanya, "Siapakah orangnya?" Ibnu Abbas r.a. menjawab, "Siti 
Aisyah. Datang/ah dan tanyakan kepadanya," hingga akhir 
hadis. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
Imran ibnu Hiththaan yang.menceritakan: 

,,.. ,, ' ,,,,,... ,JJ,,.. ,., ,, ' ,..,< ~ ,..,t ,,... ~- \ ,,... ,.., ... ~ ~ L::i 
-..::1, \ : ..::_, \i.i '_J.~\ i:,,? • lll '9f!1..J ~ .. 

,,..,,....,,,,...J --:"'\ r~.~ ~""{\~~ 1-!J,::. ne;,~.~~1~, 
i.~~v--·(,) " ' ~. v; 

. ,,.,, . ! ,.., ,,.,,,.., . ,,,, '!,,.., • ,..,i~ ,,..,,,..,~ -:-'"\:~j(~ 
~ -4,)-oO'>_Y. ~~, •LJ ,~i)J. ., i--;,~,~~.,,.., ~,i .. ~c.~~j - y~\5;.P. 

;!. ~..)" ,., ,,.. ,,..,..,~ ,,.. \ 

~,. Gril\ . ,,..~,~~\~ ,\ t ~\! -il' ,,....~ ~~U)\ 
~ " ~ :r~, . .. . ,,.._ .. ;'. ~~J;f ~J $%-.g 

9ft ,., 
Aku bertanya kepada Siti Aisyah r.a. tentang kain sutera, lalu 
ia menjawab, "Datanglah kepada Ibnu Abbas dan tanyakan
lah kepadanya." Maka aku bertanya kepadanya, dan ia men
jawab, 'Tanyakanlah kepada Ibnu Umar." Maka aku bertanya 
kepada Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar menjawab, "Abu Hafsh -
yakni Umar ibnul Khaththab r.a.- telah menceritakan kepa
daku bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda, 'Sesungguh
nya orang yang memakai kain sutera di dunia hanyalah 
orang yang tidak mempunyai bagian di akhirat'." 

Laa khalaaqa, tidak ada bagian, yakni tidak akan memakai 
kain sutera nanti di akhirat. 

47) Penulis mengatakan, di dalam hadis ini terkandung makna 'orang alim apa
bila ditanya. sesuatu dan ia mengetahui bahwa ada orang lain yang lebih 
alim· darinya, maka ia disunatkan memberikan petunjuk kepada si penanya 
untuk mendatangi orang tersebut', karena agama itu adalah nasihat. Di sam
ping itu hal ini mengandung sikap adil serta mengakui keutamaan yang di
mililri oleh orang lain dan sekaligus sebagai sikap rendah iliri darinya. 
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Hadis sahih yang membicarakan masalah ini banyak lagi 
terkenal. 

Ucapan orang yang dlajak memutuskan perkara dengan 
hukum Allah Swt 

Apabila seseorang diajak (memutuskan perkara) oleh orang lain, 
"Antara aku dan kamu adalah Kitabullah atau sunnah Rasul 
Saw. atau ucapan ulama kaum muslim," atau ucapan lain yang 
semisal; atau ia mengatakan, "Mari kita berangkat kepada hakim 
kaum muslim atau mufti untuk melerai persengketaan di antara 
kita," dan perkataan lain yang serupa, maka orang yang di1;tjak 
itu dianjurkan mengucapkan, "Kami mendengar dan kami taat." 
Atau mengatakan, "Tunduk patuh," atau "Ya, demi kehormatan," 
atau perkataan lain yang serupa. 

Allah Swt. telah berfirman: 

!~-:t <l~-' ,.,,... .(u ,J, 1~" ~ ~\ ~ ";f \ ~"~ -=-~~\ ~ ~.JJ.,, ,,,i_,&, .,, .. ,,,)~ ~(.) ,, 
,-; "\~~ ~f -~ J,,, ~ (; k"\,, \-:" ,, ,,... ~,, (j.t3 '?"', ,,., ,:-,,.,., 

.,1 ~~ \A~ t "l4HI (J ~ ""'.,., ;,,, J .,., .. ,, ... 

0\ :_;_,.;.jl 

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka di
panggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum 
(mengadili) di antara mereka ialah ucapan, "Kami mendengar 
dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang berun
tung. (An-Nuur: 51) 

Apabila seseorang terlibat dalam sengketa atau permusuhan de
ngan orang lain dalam suatu perkara, lalu orang itu mengatakan 
kepadanya, "Bertakwalah engkau kepada Allah Swt., takutlah ke
pada Allah Swt., ingatlah Allah, ketahuilah bahwa Allah Swt. me
ngetahui keadaanmu, ketahuilah bahwa apa yang telah engkau 
katakan itu dicatat bagimu dan engkau .akan dihisab mengenai
nya," maka ia dianjurkan mengatakan firm.an Allah Swt. berikut 
kepada orang itu: 

:. ~.,,, ,,.,., ,,.,,. ,, ,.,,.,., ,1;- ,,,,,~, J -~ ,,,,,,, 
\M· \ c)\,..QJl. '--,t.~ •.JI, ... J •C:-'-,. .. ~ -~~,. 4,) 

'.j-~ ~, _ .. '-T..- .,,. r,.;;-U- ;. , .. 
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Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di
hadapkan (ke hadapannya). (Ali-Imran: 30) 

Atau firman-Nya yang lain, yaitu: 

,.· ~ "l ...., J,,,., (~ ,.... "~,.... 
ti\\ t; ';: (1 '; 41) ,~10 . ,, "'4" \"' .... \d 
~ ,.. ,....,.. ... ,....i.J~..f ~~.:J 

Dan peliharalah diri kalian dari (azab yang terjadi pada) hari 
yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada 
AJ,lah. (Al-Baqarah: 281) 

Atau ayat lain yang semakna dan kata-kata lain yang serupa, 
hendaknya ia mengatakan dengan sop an santun, "Aku tunduk 
dan patuh," atau "Aku memohon taufik kepada Allah Swt. untuk 
hal tersebut," atau "Aku memohon kepada Allah Yang Mahamulia 
kasih sayang-Nya." 

Hendaklah ia berbicara dengan nada lembut dalam mengha
dapi orang yang mengucapkan kata-kata tersebut kepadanya, ha
ti-hati, jangan sekali-kali bersikap sembrono (meremehkan) dalam 
ungkapannya, karena banyak orang yang mengucapkan kata-kata 
yang tidak pantas dalam menghadapi keadaan seperti itu; adaka
lanya sebagian dari mereka mengucapkan kata-kata yang memba
wa kepada kekufuran. 

Hal yang sama dikatakan pula kepada orang yang mengata
kan kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan itu bertentang
an dengan hadis Rasul Saw.," atau hal lain yang sejenis. Jangan
lah mengucapkan, "Aku tidak terikat dengan hadis atau aku tidak 
mengamalkan hadis," atau ungkapan lain yang buruk. Apabila 
hadis yang dikatakannya itu makna lahiriahnya tidak dipakai ka
rena ada takhshish atau takwil atau hal lain, hendaklah ia me
ilgatakan, "Hadis ini di-makhshush, meilgandung takwil, atau 
makna lahiriahnya tidak dipakai menurut kesepakatan," dan per
kataan lain yang serupa. 

Berpaling (tldak meladeni) orang yang tldak mengertl 

Allah Swt. telah_berfirman: 

-~~~~~[; ~ "~fi. ,., f,.... _;:;ti·~ 
W\ 1J_G;i1 ,.. ~ .... ~~_,..o~ .;.;_ 



804 Khasiat zikir dan doa 

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan 
yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. 
(Al-A'raf: 199) 

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak ber
manfaat, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, "Ba-· 
gi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian, 
kesejahteraan atas diri kalian, kami tidak ingin bergaul de
ngan orang-orang jahil." (Al-Qashash: 55) 

Maka berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan 
Kami. (An-Najm: 29) 

~,, J''~f :t ,.. ,,, 
AO t~\ .~\~\~\_j 

Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. (Al-Hijr: 
85) 
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Ketika Perang Hunain, Rasulullah Saw. lebih mementingkan 
bagian golongan orang-orang dari kalangan orang-orang Arab 
yang terhormat. Lalu seorang lelaki berkata, "Demi Allah, se
sungguhnya pembagian ini dilakukan tidak adil dan bukan 
karena A/,lah tujuannya.» Maka aku berkata, "Demi Allah, 
aku benar-benar akan melaporkan perkataanmu kepada Ra
sulullah Saw." Lalu aku datang kepadanya dan menceritakan 
apa yang telah dikatakan oleh lelaki tadi. Ketika itu juga wa
jah beliau berubah dan tampak memerah, kemudian beliau 
bersabda, "Siapakah yang akan berbuat adil jika Allah dan 
Rasul-Nya tidak adil?» Selanjutnya beliau bersabda, "Semoga 
A/,lah merahmati Musa. Dia telah disakiti lebih dari ini, te
tapi dia sabar." 

Ash-shirf, celupan merah. 
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~' ~, ,:,,_ it,,..., i\J :.,.,,,J. r{l~~~-,4.1 ...... ,,}. ~,~~ 
.~ .... ~_}"~~A " ->;:-, .... :,. J~~ // ,,,~,,;~tr~) : .... ,..,..,.. ~~\j;:; ~ ,: /(\\9ij~ _,.~ ,, ~/ .. ,, ... ,, .. ., 

,.. ' I"! ,.. ..._i _...,, ,,..~7 ~...-,, ,,,,, ,,, .... o~h 
'..u5~ , '"~iJ~1\ C ~~,<r.'~...f~~?.'t 
4 -, ;~ ~ <.~ ,:"-, .J _...., ~":' ,,-~\..' d) ,_.. 4 .~f\ A ~~--

1.,,_ ... ~u ~ ~ i_J.J • ,,, ~ ~ • v,,-

• zj~~"--,~~\1\ljJta?J ,,, ,,. ,,,. 
Uyaynah ibnu Hishn ibnu Hudzaifah telah tiba, lalu tinggal 
di rumah anak saudaranya (yaitu Al-Hur ibnu Qais), salah 
seorang yang dekat dengan Khalifah Umar r.a. Para ahli 
qurra adalah teman-teman Khalifah Umar r.a. dan ahli mu
syawarah dengannya, baik yang sudah lanjut usia maupun 
yang masih muda. Lalu Uyaynah berkata kepada anak sauda
ranya, "Hai keponakanku, engkau dekat dengan Amirul Mu
minin ini, maka mintalah izin kepadanya buatku." Lalu Al
Hur meminta izin, dan Khalifah Umar mengizinkannya. Keti
ka masuk ia berkata, "Hai lbnul · Khaththab, demi Allah eng
kau tidak pernah memberiku dengan pemberian yang berlim
pah dan engkau tidak memutus hukum di kalangan kami de
ngan adil." Maka Umar r.a. marah hingga hampir saja meng
hajarnya, tetapi Uyaynah berkata kepadanya, "Wahai Amirul 
Mu-minin, sesungguhnya Allah Swt. telah berfirman kepada 
Nabi-Nya, 'Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang me
ngerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang 
yang bodoh' (Al-A'raf: 199). Dan sesungguhnya orang ini ter
masuk orang-orang yang bodoh." Demi Allah, Umar tidak 
melanggarnya ketika dibacakan kepadanya, dan dia selalu 
berpegang kepada Kitabullah. 

Naslhat seseorang kepada orang yang leblh terhormat da
rlpada dlrlnya 

Di dalam bab ini terkandung hadis lbnu Abbas r.a. dalam k.isah 
Khalifah Umar r.a. yang ada pada bab sebelumnya. 

Bab ini termasuk hal yang dikukuhkan agar diperhatikan. 
Diwajibkan atas manusia bersikap nasihat, memberikan pelajar-
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an, memerintahkan kepada yang makruf, dan melarang hal yang 
mungkar terhadap semua orang -baik yang lebih rendah atapun 
yang lebih tinggi daripadanya- apabila tidak dikhawatirkan me
nurut dugaannya akan menimbulkan kerusakan akibat nasihat 
itu .. 

Allah Swt. telah berfirman: 

Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik. (An-Nahl: 125) 

Hadis yang menerangkan hal semisal dengan apa yang telah ka
mi kemukakan banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. 

Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu membiar
kan hal tersebut (nasihat dan pelajaran) terhadap orang yang ber
kedudukan tinggi, dan dugaan mereka bahwa hal tersebut meru
pakan sikap malu, hal ini merupakan kekeliruan dan suatu kebo
dohan yang buruk. Sesungguhnya sikap tersebut bukan sikap ma
lu, melainkan menunjukkan sikap lemah, hina, tidak mampu, dan 
tidak berkekuatan. Malu yang sebenarnya mengandung kebaikan, 
malu tiada mendatangkan sesuatu kecuali hanya kebaikan; se
dangkan sikap tersebut mendatangkan keburukan, maka bukan 
malu namanya. 

Definisi malu yang sesungguhnya· menurut ulama rabbani 
dan para Imam ahli tahqiq adalah akhlalt yang membangkitkan 
semangat untuk meninggalkan hal yang buruk dan mencegah 
perbuatan sembrono terhadap hak orang lain. Berikut ini adalah 
definisi malu· yang kami riwayatkan melalui Al-Junaid dalam ki
tab Risalah Al-Qusyairi. Al-Junaid mengatakan, malu itu ialah 
meruakan nikmat dan lalai diri, dari keduanya lahirlah suatu si
kap yang dinamakan malu. 

Kami telah menerangkan hal ini secara panjang lebar di da
~.kitab Syarah Shahih Muslim. 



808 Khasiat zikir dan doa 

Perlntah menepati sumpah dan menunalkan JanJI 

Allah Swt. berfirman: 

.-?, ,, /' .Cl,,, ,, .. ,,, \ "'.'.' \ ,JI :\ ,,,,,,, ,,,...,. ,,,,,,, 

.. , t~h .J.a~~,,,,~ ~~-'~ 
Dan tepatilah perjanjian dengan AUah apabila kalian berjan
ji. (An-Nahl: 91) 

li -,.,Vt ..,.J. ,,""~J....' ,,,,,,_ f ,,,, -' ...,..., 
\ 10-l!,til • ~~~..,\~w;;u\~~ 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. (Al
Maidah: 1) 

~f. t ·~~\ • 'j"~ ,,/ ~~¾~if~\~,,,,,, l\; \ ~ "("" ~"' u ... ,,,, ;,~.J~ 
, Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungjawabannya. (Al-Isra: 34) 

Ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang hal ini banyak sekali, 
dan yang paling keras ialah firman Allah Swt.: 

/ ,,, ... ,,?'(" /. ,,,,,,/ ~~..... ,J,,,J_,- .• ' ,,,, J ..... ,,,,,., 4h-a.;., -L>~ ,a>~~ 51!_yr~ ~,~;u \ Lr-:~ 
,,,,~;";;.t,,,,,..,(•..t:=.,-: '.., 

t"·T l ~\ .J ... :l\A __;i _jA,' D\~\ 
Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan 
apa yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi 
Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian 
kerjakan. (Ash-Shaff: 2-3) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda: 

~~~~ ~~_u""1.~, \~ , !jf ~ ... d,t..-: .. \ 
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Pertanda orang munafik ada tiga, yaitu apabila berbicara 
dusta, berjanji ingkar, dan dipercaya khianat. 

Di dalam riwayat lain ditambahkan: 
,,,., 

fL:,~.1:;"\ //~, l~ "t;:. ~\;" 
. \ ;--~ ~j_J ~ t i.J~ 

sekalipun ia puasa, salat, dan mengaku dirinya muslim. 

Hadis yang membicarakan hal yang semakna dengan hadis di 
atas banyak, tetapi apa yang telah kami kemukakan di atas su
dah cukup. 

Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang menjanjikan 
sesuatu yang tidak dilarang kepada seseorang, maka ia dianjur
kan menunaikannya. Apakah penunaian itu bersifat sunat atau 
wajib? Untuk menjawabnya terdapat perselisihan di antara para 
ulama. Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, dan jumhur u}ama me
ngatakan bahwa hal itu sunat. Seandainya seseorang tidak menu
naikannya, berarti ia tidak melakukan hal yang utama, melain
kan hanya melakukan perbuatan yang makruh berat, tetapi ia 
tidak berdosa. 

Segolongan ulama beryendapat .bahwa hal itu wajib. Imam 
Abu Bakar ibnul Arabi A}.,Maliki mengatakan, orang terhormat 
yang mengikuti mazhab ini adalah Khalifah Umar ibnu Abdul 
Aziz. Abu Bakar ibnul- Arabi Al-Maliki mengatakan pula bahwa 
mazhab Maliki mempunyai pendapat ketiga, yaitu jik.ajanji terse
but berkaitan dengan suatu penyebab -seperti ucapan seseorang, 
"Kawinlah, engk.au akan kuberi sekian," atau ~rsumpahlah eng
k.au tidak mencaciku lagi, maka aku beri engk.au sekian," atau 
janji lain-.maka hukumnya wajib cjitunaikan. Tetapi jika janji 
t.ersebut 1-sifat mutlak, mak.a tidak. wajib ditunaik.an. 

Orang yang tidak mew:aj~kannY4 · menyimpul)am dalilnya 
bahwa masalah ini sama dengan hibah, sedangkan hibah tidak 
beraifat tetap (harus) melainkan setelah penyerahan, menurut 
jumhur ulama. Menurut mazhab Maliki, hibah bersifat tetap se-
kalipun belum diserahkan. ·· 
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Dlsunatkan mendoakan orang yang menawarkan harta 
atau yang lalnnya kepada klta 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan kitab 
lainnya melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, _,,,,,,,.,,,, ,~,i~.,,,,,J,,.,.,,,,,,:f:',,1~,,.,,...c,1l 
~~J;&,~1.J'!~ • iy~~ ~~~ 
.;-r.:i~'10 .!!l-~lj~,J~ jl{ ... ti~ 'jlai ~.~.~~, ,,,,, '-{; .,, ,,. ' ,,,,, ,,,, ,, .. 'JJ-' 

. ~~ ~J ~~tit,,,,,( = 3\i , ~ ,,,,,,., 
...,!.J .... ,,,, ~- .. ~ 

Ketika mereka tiba di Madinah, Abdur Rahman i~nu Auf 
tinggal di rumah Sa'd ibnur Rabi', lalu Sa'd ibnur Rabi' ber
kata kepadanya, "Aku bersedia membagi hartaku kepadamu 
dan aku mengalah dengan memberikan salah seorang istr3w. 
untukmu." Abdur Rahman ibnu Auf menjawab, "Semoga 
Allah melimpahkan berko.h kepadamu dalam keluarga dan 
hart& bendamu." 

Ucapan seorang musllm kepada seorang kaflr dzlmmt 
apablla tetah berbuat kebalkan kepadanya 

Seorang muslim tidak boleh berdoa memohon ampun untuk orang 
kafir; doa-doa lain yang serupa pun tidak pantas dipanjatkan 
buat orang-orang kafir. Tetapi diperbolehkan berdoa memohon hi
dayah, kesehatan badan, dan keselamatan untuknya, serta hal 
lain yang serupa. 

Kami meriwayatkan di dalain kitab llmu Sinni melalui Anaa 
r.L yang menceritakan: 

_d\ii J~~ti:c.l;-"~{11~~1 ~~:L:1 
-J!;L:it\1~, ~;ioitl~~ti 

-:. ,.,,,,,J.: ......... 'it1 
• .._;;,,.- L 1\1 ct~ . . 

Nabi Saw. meminta minum, lalu Ilda BeOrG1W Yahudi YCU'l6 
memberin.ya minum, kem.uditm Nabi S,iw. berkata leepadanya, 
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"Semoga Allah memperindah rupamu." Maka lelaki Yahudi 
itu tidakpernah beruban hingga meninggai dunia. 4sJ 

Doa bila mellhat pada dlrl, anak, harta atau hal lainnya, se
suatu yang membuat takJub, lalu merasa khawatir sesuatu 
ltu akan tertlmpa 'aln-nya atau mendapat kemudaratan ka
renanya 

Kami meriwayatkan di dalatn kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurai.rah r.a. yang menceritakan bahwa 
Nabi Saw. pernah bersabda: 

~ adalah. kak (benar adanya). •9> 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Um.mu Salamah r.a. yang menceritakan: 

48) Badie berpredikat dhaif. 

49) Penulis di dalam kitab 8yanrh Muslim. mengatakan, mazhab ahli eunnah me
nyatakaa J,,ahwa 'ain itu hanya clapat menimbullum kerueakau dan mudarat 
akibat panclanpn wane yang m-punyai bkuatan 'ain berkat bkuasa~ 
Allah Swt. Atau dengan kata lain. Allah Swt. telah memberlakukan terhadap 
11.ukum. alam untuk dapat menimbulkan kemudaratan melalui pandangan -
aeorang terhadap orang lain di kala bduanya berhadapan (berpandangan). 

P-ulis di dalam kitab SyaraA Muslim. mengatakan pula bahwa menu
Nt Al-Qadhi lyadh di dalam hadis'ini teihndung pengertian seperti yang di
katakan oleh. seb.gian ulama, yaitu 'apabila te1ah diketahui acla eeseorang 
yang m .. punyai 'ain. hendaknya ia dijauhi dan diwupadai'. Imam dianjur
kan agar melarangnya bergaul dengan khalayak ramai, lalu memerintahkan 
agar tetap berada di Nmah saja (tidak bluar). Apabila orang yang mem
punyai 'Gia itu miakia, ~daklah dmeri re&eki ,anc mencukupi penghidup
annya, agar manllllia aelamat,dari IINllaratnya. 

Mudarat atau bahaya yang 4itimbulkannya lebili beriJahaya daripada 
•amu:an bawaas putill. dan 'bawaac merall YGII paa•bnnya dilaraac oleh. 
Nabi S.w. IMIIIUuki mujid agar tidak. ~ UIIID mualim; lebili 
1-itahaya aripada --.r YH8 berpanyakit lepra yang clilarang aleh Kha~ 
lifall u- r.a. Nl"OIIBlpur 4eapa khalayak l'IIIIUii; lebili beriJahaya pula cla
ripada laewan buu YIID8 Rb ........... aatliaJUlllba -tuk dieailigkan 
agar~ -yakiti ll80nll1S pun. 
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~ ,,,. ,,,,, -;;- ~ ,.,,,, ,, ,,,,. ,,,, ,,,,, 
· lS ~r- .,~ · , .... ~ :: .a:~AU~-;,~ ~~, ~~ ...., .J_ ~ . ~~IS~ \-'.J., .. t~.:..~ ~ ~ '-' 

. i~\\ tr~i,,\f ~ ,,Jl!a 1 : ota~ ~ 'f ~;_, 
Nabi Saw. melihat di dalam rumah Ummu Salamah seorang 
pelayan wanita yang pada wajahnya terdapat roman muka . 
yang berwama pucat kekuning-kuningan, maka beliau bersab
da, "Carikan ruqyah untuknya karena sesungguhnya dia telah 
terkena penyakit 'ain." 

Safah, pucat dan tampak kekuning-kuningan. 
An-n02hrah, yang dimaksud ialah penyakit 'ain. Bila dikata

kan shabiyyun manzhuur artinya anak yang terkena penyakit 
'ain. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
lbnu Abbas r.a. yang menceritak.an bahwa Nabi Saw. pernah ber

·sabda: 

~ ,,_,,,,t, :~,,,,,,,, ,...~,~ ... ,,.,,,, ~ ,,,:- -:'\r :; . .,, .... ~ ..... ,,.~ .... r-; 
,~\A,o!·"_) \~1..w-~o ~~~, 

~ "1(>2 .. " ,,.., "\f\., 
• \ 111 c."' r 1 cu:i ;- ,., :>~ 

.,,, .... ;ii 

~in adalah hak. Seandainya ada sesuatu yang dapat menda
hului takdir, niscaya 'ain-lah yang dapat mendahuluinya. SO) 

Apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah kalian. 
\ 

Ulama mengatak.an, mak.na al-istighsal ialah hendaknya dikata-
kan kepada orang yang berpenyakit 'ain untuk mengobati orang 
yang terkena karena pandangan matanya, "Mandilah engkau de-

· 50) Penulis di dalam syarah kitab Muslim mengatakan bahwa di dalam ha4.is ini 
terkandung makna menetapkan takdir. Takdir adalah perkara hsk.berdasar
kan nash dan kesepakatan ahli sunnah. Atau dengan kata lain, segala sesua
tu itu semuanya berdasarkan takdir Allah Swt. 'Iiada. yang -terjadi. kecuali 
berdasarkan apa. yang telah ditskdirkan oleh Allah Swt. qan te1ah didahului 

. oleh ilmu-Nya. · ICa,ena itu,. bahaya 'ain -juga lainnya yang berpengaruh 
baik dan buruk- t::idak skan terjadi kecuali danpn takdir Allah. Di dalam 

, ;hadia ini terkandung,aalma perkara 'Gin ini heaar, dan 'ain mempunyai ke
Jwatan yang membahayakan. 
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ngan kain yang secara langsung bersentuhan dengan kulit tubuh
mu!" Kemudian air bekasnya disiramkan kepada orang yang ter
kena 'ain-nya. 

Telah disebutkan sebuah riwayat melalui Siti Aisyah r.a. 
yang menceritakan: 

·~:' ,.,,,,,,,., ~,,,..,,,,,.;,: ,,,,.,,,,,,,,,,,,., ,,,,,_,,,,,,.J,,(~ 
-~\½J !.!''.;Jf ~~(.)\ ~~1_,...Y..~\:= 

Bahwa dahulu orang yang mempunyai 'ain diperintahkan 
berwudu, lalu air bekas wudunya itu dimandikan kepada 
orang yang terkena 'ain-nya. 

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang 
sahih berdasar syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Imam Turmudzi, Imam 
Nasai, dan Imam lbnu Majah melalui Abu Sa'id Al-Khudri r.a. 
yang menceritakan: 

. ,,,,,,.,,,,, -,~i ;' ~ ,,..,,.., d ~ ~)~ ~ ~ ,)~ -,_J.,,,,, "i.;:::: 
~.J~~I~ ~;.,~ \~J,,: ~ .~ '-'-""".Ji.jD~ 
-'-'t:f~ < --:-,..,,,,,,~j,,~ti~ -'~~\' ,..,,..,-: ~,,. ·\::.!, .... ~, ~...I-' .~ .. J.,. ,uu.J ~.__~u -~ 

,- ,- :...I 7 -;,, . , J' 7 ,-

• (;' .J"\,.., \.; 
-.~ 

Rasulullah Saw. selalu ber-ta'awwudz darijin dan 'ain.manu
sia hingga turunlah surat Mu'awwidzatq,in. Setelah kecw.a su
rat itzi diturunkan, b-eliau mengambil keduanya dan men~ng
galkan yang lain . 

.,, - .. .- . 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari sebuah 
hadis melalui Ibnu Abbas r.a.: 

· .,~s:::J. ............ "1-!"',..,_, ...... ~~~ ~ c~-'~ ~-:,,..,~~ ., ...... ~ 
: .,... ~4S.1 ·c 19 ·~ ., • ·1 

J ~~ ~~ . ~ 

µ~~,,;.f.J'="'~~~t!,j1,Jlt~~,t>1;4' 
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Nabi Saw. acapkali men-ta'widz Al.-Hasan dan Al-Husain de
ngan doa berikut, "Aku men-ta'widz kamu berdua dengan ka
limat-kalimat Allah yang sempurna agar dilindungi dari se
mua setan dan binatang yang berbahaya serta dari 'ain yang 
mencela. • Dan beliau Saw. bersabda, "Sesungguhnya ayah ka
lian berdua dahulu selalu men-ta'widz Ismail dan Ishaq de
ngan kalimat-kalimat tersebut. • 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Sa'id ibnu 
Hakim51> r.a. yang menceritakan: 

c~, .~ ~,,, '~, --:\.(.,1 J ~ .t{c,~lf ~~\ ~\f .. '."'~i) ~ ~ .... r-...~ ... ~~ ,.,,, u 
~.,:-!~~..,.A~·•iJi \J: J \ i..21\i~,~~' 
"~ !J ~ ~. . ,,, ... :,. 

Nabi Saw. apabila merasa khawatir akan menimpakan musi
bah kepada sesuatu karena 'ain, maka beliau berdoa, "Ya 
Al.lah, berkahilah ia dan janganlah Engkau timpakan mud.a.
rat kepadanya. • 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Ahas r.a. 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

..'t\1 ,!" :=:!~J.~. -1 -::r,, i(ij' .;.....,...,,r (~",;, ....... ,,,,, 
,-.uY~)~~@,~~ io ~" • ..... ""1,~ 

;, J-'.J .... ;J 
.. oj-i-«.? 

51) Di dalam k.itab lbnu Binni diaebutkan melalui mzam ibnu Hakim, dia 
adalah. ll80l'8J1C tabi.'ia yang keadaaanya ticlitk &enal, maka hadia iai mur
_,_ Di dalam riwayat penulia diaebutkan · ~lui Sa'id ibnu HuiDt ibnu 
Jh'awwiyah il,nu Hailiah. Al-Quayairi, dia, adalah orans yang ~ 
-- tui'ia yang kecil, hJl bel'IUD terbukti1 ballwa ia pernah lJen,ua llengan 
.....,... Nllahat pun, maka haclia .ini ,u'tMllullu,l. 
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Barang siapa melihat sesuatu, lalu membuatnya merasa tak
jub, hendaklah ia mengucapkan kalimat berikut: "Ini adalah 
apa yang telah dikehendaki oleh AJJah, tiada kekuatan kecuali 
dengan pertolo'WJan Allah," niscaya hal itu tidak akan mem-
bahayakannya. · . 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Sahl ibnu 
Hanif r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah ber
sabda: 

, ,~~]--1,r ;J~.,, UJ{!~~~~ .... , r--·,;, 
.,, ... . ~ ,,,, ~ .,, ,,, .,, • !, •• \$~~ .,, 

,, w ,,,,~,,,,,,,, "''' ' .. • • a:, 
-~ M u.,, 

Apabila seseorang di antara kalian melihat sesuatu yang me
nakjubkan dalam dirinya atau harta bendanya, hendaklah ia 
mendoakan keberkahan untuknya, karena sesunggu.hnya 'ain 
itu adalah hak.53) 

52) Hadia ini diriwayatkan pula oleh Imam Bazzar dan Imam Dailami melalui ri
wayat Abu Bakar Al-Hudzali, aedanckan dia orancnya aancat dhaif. Demi
Jdan menurut Al-Haitaami di dalam kitabnya berjudul Majma'w: Zawaaid, 
juz 5, him. 109. · 

Al-Hat"lzh ibnu Katair di dalam kitab Ta(Bir-nya mencatakan bahwa me
nurut eebagian ulama aalaf, baranc aiapa meran ta)rjub terhadap -uatu 
(yakni ta)rjub kepada keadaan dirinya, harta benda, a.tau anabya), hendak
lah ia menpcapkan blimat berikut: 

~J,~~u~.g-a,~~ 
lni yang diJtelu"""11i oleli Allah, tidal a.da Wua.ta.n. 1secuaU deng,m pmo
lon,a.n Allah. 

Kalimat ini diaimpulkan dari ayat Al-Qur'an: 

~~,upll !~~1' .. f'~'t',.d.,~~::.:·(;J'.lZ!fc:,~ ·:,~j'_; 
Dara ~ ·1a.nu, )fdaJ, mengata.lan wa.ltu iamu menuuuli ubunmu, 
Vaayo AUal&,' tia.da W_uaton Jiecua.li dengan. (pertoloncan) Allah. (Al-Kahti: 
39) 

13) Diri-yatkan. pula aleh Imam Ahmad, ·Imam Hakim, dan yang lainnya; hadia 
ini ~ aald1t. diperbat olek ha& NBUUhnya. 
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Kami meriwayatk.an di dalam kitab lbnu Sinni melalui Amir ibnu 
Rabi'ah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

,~4~~~tifiJC:jwS~~O.W'5t~1 t ... . ~ .. . . ,, ,, ,, ,,, ... ,,,, _,,ff' 
-~.J.U~ 

Apabila seseorang di antara kalian melihat pada diri dan 
harta bendanya dan merasa takjub dengan hal-hal yang me
nakjubkannya, hendaklah ia berdoa memohon keberkahan. 54) 

Imam Abu Muhammad Al-Qadhi Husain dari kalangan teman 
kami mengatakan di dalam kitab At-Ta7,iq fi,l madzhab bahwa se
orang nabi55

> memandang kepada kaumnya, lalu merasa takjub 
dengan jumlah mereka yang banyak, mak.a matilah mereka seba-
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nyak tujuh puluh ribu orang dalam satu jam. Lalu Allah menu
runkan wahyu kepadanya: 

Engkau telah menimpakan 'ain kepada mereka. Seandainya 
ketika engkau menimpakan, 'ain kepada mereka, lalu engkau 

Rasulullah Saw. ketika Perang Hun.a.in menggerakkan kedua bibirnya setela.J, 
salat Subuh, maka kami bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau masih tetap 
menggerakkan kedua bibirmll, setel(!.h salat Subuh, sedangkan engkau belum 
pernah melakukannya?" Beliciu Saw. menjawab, "Sesungguhnya seorang nabi 
sebelumku pemah merasa ka.gum kepada umatnya yang berjumlah banyak, 
lalu ia mengatakan, 'Mereka tidak sekali-kali mempunyai maksud.' Aku men
duga ia mengatakan. sesuatu yang ~mbanggakannya. Maka AJla.h Swt. me
nurunkan wahyu kepadanya, 'Sampaikanlah kepada umatmu, pilih salah sa
tu di antara tiga perkara: Adakalanya Aku meniinpakan kelaparan kepada 
mereka, menguasakan musuh kepada mereka, atau menguasakan. kematian 
pada mereka'. Nabi segera menawarkan hal tersebut kepada kaumnya, lalu 
kaumn.ra menjaU14b, ~un mengenai Jeelaparan, kami tidal dapat me
nanggungnya, tidak pula musuh, tetapi kami r,aemilih mati.' Maka matilah 
dari kalangan mereka sebanyal sembilan_puluh ribu ~ waktu tiga lfari. 
Dan sekarang pad.a ~ ini aku me,wucapkan, 'Ya Allah, icrena Englu,ulah 
aku berupaya, ·1arena Engkaulah aku berperang, .dan karena Engkau pula 
aku membela diri'. • 

Al-Haiizh m.engatakan. hadis · ini. be~t .S(l/lih, diketengahkan oleh 
Imam Ahmad. Sahagian darinya diketengahkan pula oleh Imam Nasai. Dan 
imam Turmudzi mengetengahk.an ,e.ula hal yang sama dengan kisah di atu 
berikut sanadnya, tetapi dengan ayarat Imam M;uslim. 

lbnu Allan mengatakan, barangkali Al-Qadhi Hua!lin mengiayaratkan 
kepada kisah ini. Tetapi dapat dipahami karena yang ia makaud adalah ki
sah lain karena di dalamnya terbukti ia mengatakan, "Maka matilah aejum
lah tqjuh puluh ribu orang dalam satu jam.• 
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membentengi mereka, niscaya mereka tidak akan binasa. Nabi 
itu bertanya, "Dengan apakah aku membentengi mereka?" 
Allah Swt. menurunkan wahyu kepadanya, "Ucapkanlah oleh
mu, ~u bentengi kalian dengan Tuhan Yang Mahahidup la
gi terus-menerus mengatur makhluk-Nya, Dia tidak mati sela
ma-lamanya.' Dan aku tangkal keburukan yang akan menim
pa kalian dengan bacaan, Tiada daya dan tiada kekuatan ke
cuali dengan pertolcngan Allah Yang Mahatinggi lagi Maha
besar'." 

Seseorang memberi komentar tentang Al-Qadhi Husain. Dia me
ngatakan bahwa kebiasaan Al-Qadhi apabila memandang kepada 
teman-temannya, lalu merasa takjub terhadap akhlak dan kebaik
an mereka, maka ia membentengi mereka' dengan doa yang dise
but di atas. 

Doa blla mellhat hal yang dlsukal dan hal yang tldak dl
sukal 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Majah dan kitab lbnu 
Sinni dengan sanad yang jayyid tnelalui Siti Aisyah r.a. yang me
ngatakan: 

,.,,,,,. 0 _,J ,,,, ,,,. ,,,, ,it! ' .,. ' • \JliU~ ,,,,.,-l'?,,,,.~clt\'t~~'J,,. ".,,,,,,-:'~ ...... '5'.J, .,,,,,.. ~., -"""_JU 

C......-: ,--,~,----~Gt.\~rz ... ~ ct.~~;-.,., ~,~tr:l\ ,,; I_) .J_, ,,,,,. ~ .,,,,,,, ,,,,. .,.,,.,, ,,,, ,,,, 
. ~~~:,~~)il,\Sli ~~ 

Rasulullah $aw. bila melihat hal yang disukainya selalu 
mengucapkan doa berikut, "Segala puji bagi Allah yang ber
kat nikmo.t-Nya semua perkara yang saleh menjadi sempur
na." Apabila melihat hal ya11g tidak disukai, ia mengucapkan 
doa berikut, "Segala puji bagi Alla~ atas segala keadaan." 

Imam Hakim g:ieagatakan, hadis ini sahih sanadnya. 

Doa blla memandang ke langlt 

Bila memandang ke langit, disunatkan mengu_capkan firman 
Allah Swt.: 
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o, ..... ,:---..... t:nr ~:-, .,., tt~, ,".'<-' "'!\""( ,,,,,, ,~ ...... 
• .J ...., ~ ~ 1 <-'-" ..J\..Jl,U u ', .. I 4»#-\.1 ~..) 

;, . ,, . ,. , . 
\a\l tC:,~I 

Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia
sia. Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa ne
raka. (Ali Imran: 191) 

Demikian itu berlandask.an kepada hadis lbnu Abbas r.a. yang di
ketengahk.an di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim 
yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah mengucapkan 
hal tersebut. 

Doa blla ber-tathayyur dengan sesuatu 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Mu
'awiyah ibnul Hakam As-Sulami r.a. -seorang sahabat- yang 
menceritakan: 

J
/. ,.. .• "" ,,, I.I ..... ' • ,,_, 

: \i ~ '?'-! '~ ~-:-~~ \!.,. Jl ""' ~.) ""lJ' i -:: ': '~ • ~ ,., ,, (.)..,..,....J .. ~ ,,.,~l ;:, '1 !' ~ ) ,, .I J • ,J,,,,,,,. ,,,, , ,, ..... 
·fr .. "..>'1:t,---;,J....J:L:;-~.U-'¥- --~ 

Aku pemah bertanya, "Wahai Rasulullah, di antara kami ada 
orang yang ber-tatha;yyur. • Nabi Saw. menjawab, "Hal terse
but merupalum sesu.atu yang mereka jumpai di dalam dad.a 
mereka, maka jangan sekali-kali hal itu mencegah mereka. • 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lbnu Sinni dan kitab lainnya 
melalui Uqbah ibnu Amir Al-Juhani-r.a. 56> yang menceritakan: 

56) I)ami1rian ~ biliau. ull clan yang dicetak, yaitu Uqltah ibnu Amir Al
.Juhani. Tetapi iDi bliru., yang benar ialah Urwah, aeperti yang diaebutkan 
di dawn kitab Sunan Abu Daud dan lain-lahmya, yaitu Urwah ibnu Amir 
Al-Quruyi. ._ · ,rut pendapat lain Al.Juhani Al-MaW, predikat aahabatnya 
maaih clipemelisibkan; dan Habib ibnu Abu Taabit yang meriwayatkan dari
nya adalah ll80l"aDlf mudallia, dia menjadikan .hadia ini mu·-·-, maka aa
JUUlnya dJtaif. 
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,,,,. / ,; ~ ,,,,, J' ~ .J ~ ~~ ,,, • (:r "'~\id~o/~,--i\ · / ~~:' ~~u.;o~\~ '-<¥ ,,,~ if' r ;-t-',,, .. ~ ,, .,, ,,, ""u1",.,., 
~"+:·/-:"{-~,,,,, "-'"'i" ...... ,·," \~\ ,,., .,,,J .. ..:,.,, ,JI\.\ ~ ~~~ :.)~ 41.+ 111 6 ..)J-~_J L~ 

, :-: m -§1:::.((;.1:t~ .a~~ f '.!Ir, ~ fa~ t'~ '.'ft .,,. .... ,,. ,,, ;, . ,,..,... ..... , ~•""J"' "'"' .... .,....~,, .,,...,,,.'°"' (~,....~, . .,,,,.,a~ 
~~l)o~~_;'-'~~-' .. ~\ J1}9·~ ~1~ ~~ .u 

Nabi Saw. pemah ditanya mengenai tathayyur, maka beliau 
menjawab, "Yang paling benar darinya ialah Af-Fa'l, 
tathayyur tidak dapat membuat seorang muslim mundur. 
Apabila kalian melihat sesuatu dari tathayyur yang tidak ka
lian sukai, hendaklah kalian mengucapkan, 'Ya Allah, tidak 
ada seorang pun yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali 
hanya Engkau, dan tidak ada seorang pun yang dapat mele
nyapkan kejahatan kecuali hanya Engkau, tidak ada daya 
dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Aflah'." 

Doa di kala hendak memasukl kamar mandl 

Apabila hendak memasuki kamar mandi disunatkan membaca 
basmalah dan memohon surga kepada Allah serta meminta per
lindungan kepada-Nya dari neraka. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni dengan sanad 
yang dhaif melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

~' ic:.~( (~,r, ,~ ~:fiU._z-J(t.l\,!7J,~ 
- ~ ,, .J&\ ~-~j~ .t(.~~4~~ I 

• .,,,, 4T,,,. J . • ~ v-
Sebaik-baik bagian rumah ialah kamar mandi yang dimasuki 
oleh orang muslim, yaitu apabila ia memasukinya meminta 
kepada Aflah Swt. surga dan memohon perlindungan kepada
Nya dari neraka. 57) 

67) Di dalam hadis sahib lain mengenai masalah kamar mandi disebutkan hal 
yang bertentangan dengan hadis iai, yaitu sabda Rasul Saw. yang mengata-
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Doa apablla membell budak lelakl atau budak perempuan 
atau hewan kendaraan, .dan doa bila membayar utang 

Pada permulaan membeli budak atau hewan kendaraan disunat
kan memegang ubun-ubunnya seraya berdoa: 
~ ,,,.J .......... ......... ..... J ( .... ..,., ......... ..J,,,,.... ~~.... ,.... "' ..... ,;J '.., .... 

:.. -Y'-19 ,~~\.O ~~ "..#-~ ~\~}!~HI 
........... r:.... ..... \;"" 

• ~ \ .......... ~ ~ .... 0 ,,,:. ,:-:_. 
.... ~ ~ J....) J )~ u-..... ,.... .... -

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan
nya dan kebaikan apa yq,ng diciptakan padanya, dan aku ber
lindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan apa 
yang diciptakan padanya. 

Dalam kitab zikir .nikah · telah disebut sebuah hadis semisal de
ngan ini di dalam: kitab Sunan Abu Daud dan kitab lainnya. 

Dalam membayar utang hendaklah mengucapkan_ doa ber-
ikut: 

Semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu dalam keluar
ga dan harta bendamu, dan semoga Dia membalasmu dengan 
kebaikan. · 

Doa u_ntuk orang yang tidak bisa duduk tegak pada ken
daraan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali r.a. yang mencerita
kan: 

kan, "Hindarilah oleh kalian bagian dari rumah yang disebut kamar mandi." 
Mereka ,bertanya, "Sesungguhnya tempat itu untuk mem.beraihkan dan ber
manfaat." Nabi Saw. bersabda, "Barang siapa yang memasukinya, hendaklah 
ia memakai penutup. 

Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Adz
Dzahabi. 

Di dalam hadis ini ,terkandung makna Yan& menyangcab.. orang yang 
mengatakan bahwa tidak ada suatu-hadis sahih pun yang menceritakan. ma
salah kamar mandi. 
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,t)i,t,, ~/~~ "j JI~ ;§;;.f!i. ~:,ffe, a1 b~ 
;~~].;~,.,,.,,..,.." "{!~6~ ~~\: "~t--- · ~Jd ,~ ~~,,:-,-:, ~ )\A 1a C) '.J ($'..). ,. ... ~ • 
" ;,,, • :.J • ,. ,. ,,,,,,, 

~ e •.. :J-4-> 
Aku mengadu kepada Nabi Saw. bahwa diriku tidak dapat 
duduk tegak di .atas kuda, maka beliau memukul dadaku de~ 
ngan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, tegakkanlah dia 
dan j~dikanlah sebagai penunjuk lagi diberi petunjuk." 

Larangan bagl orang allm berblcara dengan pemblcaraan 
yang tldak dlmengertl, atau dlkhawatlrkan menylmpangkan 
pengertlan pemblcaraannya dan mengartlkannya dengan 
makna yang berbeda dengan makna yang dlmaksud 

Allah Swt. bertirman: . 

~~~1~ u~~ -t:1~,j -,J ~-~~,~r~-..,~,,,,,, 
' ;; ••• , \ J-.,9 ~ -:.- ,, ,j.J,'M .J """' iJ IJ 

1. ,~y.1 
Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan 
bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan de
ngan terang kepada mereka. (Ibrahim: 4) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda menegur Mu'adz 
ibnu Jabal r.a. ketika ia memperpanjang salatnya bersama ja
maah: 

!lCZ(i:;:J;\ 3~ 
Apakah engkau menjadi orang yang menimlmlkan bonyak fi,t-
nah68J, hai Mu'adzl ,,':' 

68) . Latu ft,ltot,A merllpakan bentuk mulJalaiW dari Wu (atin yang berakar 
dari lalu al-fit,u,A. ' .. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui · Ali 
k.w. yang mengatakan: 

JJ. ·' .-:; .,,,.· ,,,. . • ,, .,,, - • ,,,, ,,,, • ,J_,, .............. i~,W?, :-:~~ ..a, ,:-. ., ~ ,,, ~\\1'~ 
. ~.JJilll . .. ~ ~ '"'~~ .• &)-'I '..T,,, ~ .. ;,, 

~rbicaralah kepada orang-orang sesuai de!1,6an pengetahuan 
rrrereka59

), apa.kah kali<ui suka bila All""h60
) dan Rasul-Nya61) 

didustakan1 

Di dawn kitab Shah.ih Bullari disebutkan bahwa Nabi Saw. meng
ucapkan kalimat ini aebanyak tiga kali, atau beliau mengatakan, "Fatinun 
an.ta.• Makna yang dimaksud dengan lafaz fitnah dalam hadis ini ialah mem
perpanjang salat menyebabkan mereka keluar dari salatnya, dan cara demi
kian tidak diaukai oleh jamaah yang l,ennakmwn kepadanya. MenllJ'Ut pen
dapat lain adalah azab; karena dia aenyiksa meraka dengan memperpanjang 
sa)atnya. · · 

59) Haddlt.uun -. berbicaralah kepada mereka dengan pembicaraan yang 
dapat dicema oleh akal mereka dan mudah dimengerti. Abu Na'im di dalam 
kitab Mlllltallraj menambahkan seperti berikut: 

80) Dlkatakan demikian karena pihak pendengar ~ qat ia tidak mem-1uuni 
pembicaraan- mengartikannya dengan pengertian kelini karena kebodohan
nya HDdiri, hingp akibatnya mendustakan. 

61) Di dalam kitah Shahih Muslim clisebutkan m.elalui Abdullah ibnu Mas'ud r.a. 
yang menptakan: · 

'flnaal1uwaA ltal-laal yar.g tidd menh .,,_ tip ttnaa..,, pula lal-laal 
~Alitdicmtaoldpemahamannurek. .·,, 

...... .._,.,_ ... YG"I ber6ieanl .;,a,,.··...., ..... ..,..,,.,. . 

........ ,.. ,,,,_.,., ,,_,_ ___ aW .... --a .. ..,,,, . ................. .,..... . 
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Menyuruh orang-orang agar diam untuk mendengarkan 
pembicaraan atau ceramah orang allm 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Jarir ibnu Abdullah r.a. yang menceritakan bah
wa Nabi Saw. pernah bersabda kepadaku ketika haji wada': 

::=::, ...-:.Jr-- ,,,.,,., ,,,J ., .... ...,~ 1,f ,..;,.9. ,,,,, ,;z . . ,,,.. ,,, 
\ iL,_.AJ ,!"'--bJ\~;:. ~ : Q~· f ( · ...a.a\:,J\ + ..-, • .-•,1 ut\ 
J 1,;11';., • ~-. ...J v-- ,,. !.7 ,,,, 

.... .· ,,,,,,, ,,,,,,-::: ~--"" . .,,,.,, 
• '--'" ., ........ ~-:a.J -~ . ~ . -~~ 

"Diamkanlah orang-orang itu." Kemudian beliau bersabda pu
la, "Jangan kalian kembali menjadi kufur sesudahku, sebagi
an di antara kalian memukul.leher sebagian yang lain." 

Ucapan seorang lelakl yang men)adl panutan blla melaku
kan suatu ·perbuatan yang tahlriahnya bertentangan de
ngan kebenaran, padahal sebenarnya tlda~ 

Orang alim, guru, kadi, syekh, dan pendidik serta yang lainnya 
dari kalangan orang yang menjacli panutan dan menjadi rujukan 
masyarakat disunatkan menjauhi perbuatan dan ucapan serta 
tindak tanduk yang lahiriahnya bertentangan dengan kebenaran, 
sekalipun pada hakikatnya ia benar. Dikatakan demik.ian karena 
apabila ia melakukan hal tersebut, ak.ibatnya akan menimbulkan 
berbagai macam kerusakan . 

. 01'8DJ akan JJ?.8~uduhnya sebagai seseorang yang kurang di
percaya dan k.urang pengetahuannya, serta hal itu akan menjadi 
bu.ah bibir mereka. 

Kerusakan lain lagi ialah, orang abn mempunyai dugaan 
yang buruk terhadapnya sehingga merasa antipati dan membuat 
orang selain mereka yang meniml>a ilmu darinya lari meninggal
kannya. Riwayatnya,"akan, guggt .clan kesakslannya tidak t,eq>akai 
lagi, fatwanya pun dianggap batal dan tidak boleh dianialkan. Ke
tenangan jiwa mereka terhadap ilmu yang diajarkannya akan le
nyap. HAI tersebut jelas merupakan, keI11SM-an yan,g Ja,mblang. 
Karena itu, ia haru.s menjauhi, setiap hal tenebut, terlebih lagi se
·cara keseluruhan harus lebih dilundari. 
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Apabila seseorang terdesak oleh keadaan melakukan sesuatu 
dari hal tersebut, sedangkan ia dalam keadaan benar, maka ja
nganlah ia menampakkan perbuatannya itu. Jika terpaksa ia ha
rus menampakkannya, atau perbuatannya terlihat oleh orang 
lain, atau merupakan suatu maslahat bila ia menampakkan per
buatannya untuk memberitahukan bahwa hal itu boleh dan tang
gapan hukum syara' terhadap perbuatan itu, maka ia dianjurkan 
mengatakan, "Apa yang telah saya lakukan tadi tidak diharam
kan, atau sesungguhnya aku sengaja melakukannya agar kalian 
mengetahui bahwa hal ini tidak haram bila dilakukan dengan ca
ra dan keadaan seperti yang telah aku lakukan, yaitu demikian 
dan demikian, sedangkan dalilnya adalah demikian dan demi-
ki 

,, 
an. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Sahl ibnu Sa'd As-Sa'idi r.a. yang mencerita
kan: 

Aku pemah melihat Rasulullah Saw. berdiri di atas mimbar, 
lalu beliau bertakbir dan orang-orang pun bertakbir pula 
mengikutinya. Lalu beliau membaca dan rukuk, maka orang
orang pun ikut rukuk di belakangnya (bermakmum kepada
nya). Kemudian beliau mengangkat tubuhnya (dari rukuk), la
lu mundur ke belakang dan sujud di tanah. Sesudah itu be
liau kembali naik ke mimbamya. Setelah selesai dari salat be
liau menghadap ke arah orang-orang, lalu bersabda, "Hai ma
nusia, sesungguhnya · aku melakukan hal ini tiada lain agar 
kalian mengikutiku dan agar kalian mengetahui salatku." 



826 Xhasiat zikir dan doa 

Hadis dalam ¥' iiµ cu.kup banyak, antara lain yang mengatakan: 

' t.~ / (i~\ .. .l~ ;,~ . , .. .,, r .,, 

Sesungguhnya dia adalah Shafi-yyah {yakni istri beliau). 62
) 

Di dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan seperti berikut: 

Nabi Saw. eedang melduian i'til,af, lalu aku mengunjungin;ya di suatu ma
lam. Dan aku berbicaru de111Iannya, lremudian aku ba.11/l'lut untul lembali 
(pulang), tdapi beliau berdiri -pula be1'BIU1U.llu untul mengantarlu pula11/l. 11e
da111Iian Siti Shafi;y;ya,h (di aaat itu) tinggal di rumah Usamah. ibnu ZauL :&c 
mudia• ada dua orang klali dari ialarigan Aluhar kwat, letila leduan;ya 
melihat Nabi Saw., mala uduan;ya berjala• cepat, lalu Rasulullali Saw. ber
sabda, "Te1'a11/llah lamu berdua, .. unggulm;ya dia (wanita ini) adalah 
Shafi;y;ya,h binti Hu;ya;y;yin (istri Nabi Saw. aendiri)." :&duan;ya menjawab, 
"Mahasuci Allah, wahai Rasulullah." Nabi Saw. busabda, ·Suunggulm;ya •
tan itu merasup u dalam tubuh aaak Adam melalui aliran darahn;ya, dan 
suunggulm;ya aku merasa lhawatir bila di dalqm hati lamu budua terdapat 
keburukan, '! atau beliau St1111. n&e11/latakan '11esuatu' (yakni praduga yang ii.. 
dak. benar). . 
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,,,,.. ., :. ' /, . .... ,;, ,,,,.. . ,,, ~ ~ 
.t":lf~,,~4,\J"J...-., ,;r .. : Jl! ... ~•.\.i ~ :: ~ ~~ 
,,,, .. '($T""",,,, ~J ... !J I.J ... • '...J""' ...... (.) .,,, ,;(' 

,, ,,, .... -: .\"-'-!.." ... , ... , .... ~_ -r~ ~-~ .... , ,,~~.!J ~u- r-'..J 

A/,i minum sambil berdiri, lalu ia berkata, "Aku pernah 
melihat Rasulullah Saw. melakukan seperti apa yang kalian 
lihat aku melakukan.nya. • 

Hadis dan atsar yang semakna dengan hal ini dalam hadis sahih 
sudah terkenal. 

Ucapan seorang penglkut kepada panutannya blla la 
melakukan perbuatan yang sama · 

Orang yang menjadi pengikut bila melihat _suatu hal dari syekh 
dan dari lainnya yang menjadi pan utan, lahiriah · sesuatu itu ber
tentangan dengan hal yang bajik, ia disunatkan menanyakan hal 
tersebut dengan niat minta petunjuk. Jika orang yang diikutinya 
itu mengerjakan hal tersebut karena lupa, berarti ia mengingat
kannya. Jika orang yang diikuti itu melakukan hal tersebut de
ngan sengaja, sedangkan ia benar, hendaknya ia memberikan 
penjelasan kepada si penanya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Usamah ibnu Zaid r.a. yang menceritakan: 

.... ~,,,,,, ,,,,,,,.,:_., (-\ ---; ..... .,.~,..,,,,.. ~ .... ,,,,..,,,,..,,, ,-=:1~~,\t": "'I _,.1\,,..,.,..,..,,,-(,.. 
.J;._Jo- lj~u-e _J., n 9\..w"'""';.u ~ ~ .J ~.l 

) •,le' t ~~,..,_, ~ I ""'('"'( j ""'< ,, t t\.,· ,:'\~ . ., .. ,w . ~V\.J ,.,..., ,,,,,, cJt.=:;::, 
• " ' • J ~ .... ,, 

.~({\~~, iJ\ai ,;u\J;'YJ~ 
Rasulullah Saw. berangkat dari Arafah. Ketika sampai di 
Syi'b (lereng buklt), beliau turun wituk buang air kecil, 
setelah itu beliau berwudu. Maka aku berkata, "Salat, wahai 
Rasulullahr Beliau menjawab, "Salat di depanmu." 
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Sesungguhnya Usamah r.a .. mengatakan demikian karena ia 
mempunyai dugaan bahwa Nabi Saw. lupa salat Magrib yang .te
lah masuk waktunya, bahkan hampir habis.63> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim mengenai perkataan Sa'd ibnu Abu Waqqash r.a.: 

• [f_.ZJ J(~ J, ~ \' · ~ 7,, 1lf [; ~\--; .,,,,tr 
)~01..) ..... ;:u~ ~ ~ ,... (.)~.J .. ... 

Wahai Rasulullah, mengapa engkau meninggalkan si Fulan. 
Demi Allah, sesungguhnya aku memandangnya benar-benar 
beriman. 

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui 
Buraidah r.a. yang menceritakan: 

Nabi Saw. melakukan beberapa kali salat pada hari penak
lukan kota Mekah hanya dengan sekali wudu. Maka Umar 
r.a. bertanya, "Sesungguhnya engkau pada hari ini telah me
lakukan suatu perbuatan yang belum pernah engkau kerjakan 
sebelumnya. 111 Maka beliau menjawab, "Aku sengaja melaku-
ka,,nya, hlz.i Umar. 111 

• 

Yang semisal dengan hal tersebut banyak terdapat di dalam hadis 
sahih lagi terkenal. 

63) Yakni waktu Magrib hampir habis di saat. beliau turun di lereng tersebut. 
Maka Usamah mengingatkan hal terseput kepadanya, lalu Nabi Saw. men
jelaskan bahwa mengakhirkan waktu yang beliau lakukan itu untuk tujuan 
jamal ta-11hir. 
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AnJuran melakukan musyawarah 

Allah Swt. berfirman: 

829 

rt ., ~f'' . ., _,. ,, ' ,:: ,,,, 
IO~ t u~JI • _r ~ \& ~J~.J ,,,, ,,,, l~-: .,,,, 

Dan· bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 
(Ali Imran: 159)64J 

Hadis sahib mengenai hal ini cukup banyak lagi terkenal, dan 
ayat ini sudah cukup sebagai ganti dari segalanya, karena di da
lamnya disebutkan bahwa Allah Swt. telah memerintahkan kepa
da Nabi-Nya -yang merupakan makhluk paling sempurna- un-
tuk melakukan musya~arah, terlebih 1agi kepaaa selainnya. · 

Orang yang berni:at m~Jakukan sua~u 11rqsan disunatkan ber
musyawarah terlebih dahulu dengan orang yang dapat dipercaya 
agamanya, pengalaman, kecer~kan, nasihat, sifat wara', dan he-
lps ~ihannya. ·. . , . . .. 

Disunatkan bermusyawarah dengan jamaah yang memiliki si
fat-sifat tersebut dan dianjurkan memperbanyak jumlah mereka, 
mengenalkan kepada mereka tujuan yang dimaksud dari perkara 
itu, dan menjelaskan kepada mereka hal-hal yang di . dalamnya 
mengandung maslahat dan kerusakan bila diketahui ada sesuatu 
dari hal itu. Perintah untuk melakuk.an musyawarah ini semakin 
dikukuhkan bagi para penguasa yang menangani urusan umum, 
seperti sultan, kadi, dan selain keduanya. 

Hadis sahib yang_menceritakan musyawarah Khalifah Umar 
ibnul Khaththab r .a. dengan para sahabatnya dan ia merujuk ke
pada pendapat mereka cukup banyak lagi terkenal. 

64) Di dalam ayat ini terkandung' dalil yang menuajukkan musyawarah, kebe
baaan mengeluarkan pendapat, dan menyaring serta memikirkannya. Hal 
tersebut diperintahkan oleh syariat, dan A,llah Swt. memerintahkan Nabi
Nya bermusyawarah dengan mereka agar hati.mereka senang dan sebagai 
perlanda keridaan Nabi Saw. karena menjadikan mereka sebagai ahli mu
syawarah, serta sebagai pemberitahuan bahwa mereka adalah orang-orang 
yang memiliki kasih sayang sejati dan suka sating menasehati, sebab orang 
yang diajak bermusyawarah tiada lain adalah orang yang mencintai kasih 
sayang, berakal lagi berpengalaman. 
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Manfaat musyawarah ialah, diterimanya pendapat orang 
yang diajak bermusyawarah jika ia memiliki sifat dan ciri khas 
yang telah disebut di atas, dan apa yang diisyaratkannya tidak 
menimbulkan kerusakan. Orang yang diajak bermusyawarah di
haruskan mengerahkan segala kemampuannya dalam memberi 
saran dan menggunakan akal pikirannya dalam hal tersebut. 

Kami ,Iileriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Tamim Ad-Dari r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. 
pernall hersabda: 

'- :J\i,.a~\,1r·.., ... \J'~f i\.\li ,i~", ~J,-t".1' ~ •;,- ~J .. ~ .~ .. ~ v!., 
,, "~~"'~T~,.J---~·~ "'"~(rs" . rr:- ~ .. ,,,,,, ,,,,!J)~.JJ ,,,,, ,,,, ~ 

"'Agama adalah nasihat. • Mereka bertanya, "'Untuk siapakah, 
wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi Allah, kitab-Nya, 
Rasul-Nya, dan para imam kaum muslim serta kalangan 
awam mereka. • 

Kami meriwayatkan di dalam .kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, Sunan Nasai, dan Sunan lbnu Majah melalui Abu Hu
rairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah ber
sabda: 

Orang yang dimintai nasihat adalah orang yang dipercaya. 66> 

AnJuran berblcara dengan balk 

Allah Swt. berfirman: 

66) Hadis ini haaan, had.is lain mengellai. bab ini diriwayatkan melalui Ummu 
Salamab, lbnu Mu'ud, Samurah, Ali, lbn11& Zubair, Haitaam ibnu Taihan, 
An-Nu'man ibnu Basyir, Jabir, dan Jain-lainnya; aemop Allah melimpahkan 
rida-Nya kepada mereka. 
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,;-,, ;:rt /. ,;' r~,;. ~ . ,, ,,,, 
M; -.:..·.JI • ~· ~ • . "44~4 ~ ... ,,,,.., ,,,, . "tJ ,,,, J 

Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang 
beriman. (Al-Hijr: 88) • 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Addi ibnu Hatim r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

. j'7~t;wtf J ,4.f_~~ , .("~ j ,:;J ,(,, ~tff ,)_,if, ;,,• .. " _, . ... .Jiu,- ~ -·YJJ .J ,, ,, ,,,, ,, ,.. ,, ,. 

Takutlah (hindarilah) di.ri kalian dari neraka, sekalipun de
ngan sq,aro biji kurma; dan barang siapa yang tidak mem
pun;yainya, maka dengan perkataan yang baik. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Ra .. 
sulullah Saw. pemah bersabda: 

J ,, ,,_, ,,. I,,, ,,,, ,.,, ,,,, .J, • ~t t::t """°f~_ .. .,.,,,,,,,,,.. .. ,,,~ .~,,,:' ,,,.,", ~ 
~..,y-';~,U..l.,-~v!)\.:J ~t.l~v--
~ .J~t,~,,,, ,ljs ..-:~\f,~-lf.~Z ~,~ ~J, ~ "fr .. ,,,. ~ ,,,,-...,., ,,,,~ ,,,. ... ,,,. ,,~u ,,,, .. ,,,. ~u-~Cf~ { ;j '""!'',,(~,,,~, ~ .tl:l'J· 4 .. -,._JjJ ~ ,, ,,,, . ~ 
( ,,,,,..,,,:. '.:!.,,,, ~.;... ~,, ';t(f.;~;~--;~t!t,J;",,,,~,,·,, ...,,. ;j.,. ,_ t:.::e.., '(.Y':'_..J , U . .. ~!J a ou 

.,;$4~Ji1~~-if\li:?j ",{f~;~I ~l 
Setiap anggota tubuh manusia dikenakan sedekah, setiap hari 
matahari terbit engkau ·berbuat adil terhadap dua orang me
rupakan sedekah; dan engkau membantu seorang lelaki yang 
akan menaiki hewan kendariiannya, lalu engkau menaikkan
nya ke atas kendaraannya, atau engkau mengangkatkan ba
rang miliknya ke atas kendaraannya merupakan sedekah. Na
bi Saw. bersabda pula, "Dan kalimat yang baik merupakan 
sedekah, setiap langkah yaTI/J engkau ayunkan ke (tempat) sa-
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lat merupakan sedekah, dan engkau membuang gangguan da
ri tengah jalan merupakan sedekah." 

As-sulaamaa, salah satu persendian tulang tubuh manusia, ben
tuk jamaknya ialah sulaamayaat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Dzar r.a. yang menceritakan: 

"~ ,,, ,,,,.,, ,: ,,,, ' /. J"" 
~ "'.7~f\-: ~~"-4'1,~ ~:"' .t,,\~{u\'f ...... ~ ~ .. ~ \JJ\f ,,,, !Jv"" M, ~ ,,, ,, ,- ...... .J ~ ~ ~ ,,, 

' ·• ~~,,,, ~h-:'-1:,s""", ,,,.,,~,i' ~~ ,,,,, • .. .ai c.!J\ola-1 .. ... .. , 1• ,. • , .~. 
•:7;, u J ~ 

Nabi Saw. pernah bersabda kepadciku, "Jangan sekali-kali 
engkau meremehk(l.n perkara yang makruf (bajik) barang sedi
kit pun, sekalipun dalam bentuk engkau menyambut saudara
mu dengan wajah yang cerah." 

Dlsunatkan menJelaskan pemblcaraan . kepada orang yang 
dlajak blcara 

Kami meriwayatkan di _dalam ·kitab Sunan Abu Daud melalui Siti 
Aisyahr.a. yang menceritakan: 

. / ' ' . ~ ,,~~~~:.?' ~tl~-;;.41)\j"'~" J,ts~ 
""""T"-~;,,, r....JJ..,.. .... r.;~.1 'y.1 ~J /,,, II,,,. ,,,_, ·t J ,' ;f,' 

• 4' , • 11 ·~ ,y ~ • ' lid 
Sabda Rasulullah Saw. merupakan pembicaraan yang jelas 
lagi gamblang dapat dipahami ol.eh semua orang yang mende
ngarkannya. 



Khasiat zikir dan. doa 833 

Nabi Saw. apabila mengucapkan suatu kalimat, (beliau) 
mengulanginya sebanyak tiga kali hingga dipahami; dan.apa
bila beliau mendatangi suatu ·kaum, lalu mengucapkan a,alam 
kepada mereka, beliau bersalam kepada mereka .sebanyak tiga 
kali. 

Bergurau 

&uni meriwayatkan d{ da)p.m kitab Shg,hih Bukharj dan Shahih 
Muslim melalui Anas r.a. yang menceritakan: · 

,; . ' ,.... ' ,,, 7· ~~,~~~"-!"5~~~----.~.t!)~~\[f'-'~51 ~ ,. .. ,,, ,,, ~ ,----'.J.... ..... ,,,, ~,.: 
,.... - . ~IJ_Z~~\i\[ 

" jlJ 

Rasulullah Saw. sering mengucapkan kalimat berikut kepada 
saudaranya yang kecil66J, ~Hai Abu Umair, apakah yang 
terjadi pada Nughair?n67) ' ·· 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Daud dan Imam 
Turmudzi melalui Anas r.a., bahwa Nabi Saw. pemah memanggil; 
nya dengan sebutan: 

Hai orang yp.ng mempunyai dua daun, telinga. 68
) 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini sahih. · 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Imam Abu Daud 
dan Imam Turmudz{melalui Anas r.a.: · 

66) Saudara seibu Anas r.a. 
67) Beliau mengucapkan demikian dengan nada bergurau dan mengbibur hati 

anak kecil ,itu yqn,g 'sedang ·se~h karena burung kesayangannya lepas dari 
sangkarnya. · · 

68) Yaa ehaahlbol ud~unaln{,' Nabi Saw. menjitlukinya dengan sebu~.n ini 
untuk memuji kecerdasan, kepintaran, !fan ca,ra mendengarnya . .rang baik; 
kaiena orang yang dia,.ri11gerahi kedua telinga yang sehat lebih cepat 
menyerap dan menghaf'al serla mencerna apa yang didengarnya. 
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' ~ ..,.: ,: ,,,,, J' : ,,.,. ,,,,,,.. ,,,,,,,, ~ J / 
. J)\j "-'",\;' 1J~~ ,:::, .;lc.till}~~lJ\ ~ !)1 . 

,,, ~.J.. r7J, .. ~i :,, :~ 
~ ia\ii u\!l,~""';,;;1ut~, 1~hil ,J .;..-' .. ,.... ,,,, ~ ,,,, .,,,, ,, ., ? 

,.~""'/ trJ~~J"'"\~" Aft\,_J_,, .'--: '1~ 4\j "}, 
.W~,..4.U ~.JU .;,- ., Y.~ j., ~.) 

0 J .. .., / " / ,,/.. 
'.,.,.,..~':' '.:'.t,~/ ... ~\-',,-:;:~~ /. ,.~,,,. ~ • ' ' .. "'I_. l. -\)-' ., • ., .. ... 

V ~.,., """-, 

Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Wa
hai Rasulullah, bawalah akit. naik." Beliau menjawab, "Se
sungguhnya. aku akan menaikkanmu ke atas anak naqah (un
ta)." Lelaki itu. bertanya, "W ahai Rasulullah, bagafmanakah 
aku dapat rrumaiki, anal, unta?" Rasulullah Saw. menjawab, 
"Bukankak ibil (unta) itu hanya dilahirkan oleh nauq (unta) 
lagi?" 

Imam Turmudzi mengatakan hadis ini hasan sahih. 

Kami meriwayatkan di dalazn kitab Imam Tu.rmudzi melalui 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan: 

.J:\'1, ~ •. i \ : Jti \(~ C} ~ ~\ ' 4'' -1 ",,_.. lj' : \ l{ti :.,- ;¥ ~.... . ' • _,, ., ,. '-J ..,..,...) .. 'Y 
4,..,...~ 

. \l,;.!~\ ., 
Mereka berkata, · "W ahai Rasulullah, engkau bergurau kepada 
kami . .89) Beliau menjawab, "Suu,igguknya aku tida1 pernah 
mengucapkan melain.kan yang benar belaka. • 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. 

69) 7'aulaa'161AMi, utinya aama dengan hunaziluma, yakni benenda gurau 
kepada kami. . " 

Az-7.amakhayari mengatakan bahwa ad-clfa41W aama IINIZOIJ-nya de
ngan I.Cu an-nihayall. Al-mimhala merupakan nuuilular kata rlaa~ba, arti
nya benencla gurau; eeclanpan al-fftlldaa'abaA merupakan bentuk mu
fg'alGl&-nya. 

. Di dalam kitab Al-JIW&bah diaebutlum liahwa.clGUG )'GCIW,U Ama UICI

ma claa lllftknanya denpn Wu maziha .)'Cll'U'Clml, ~wk iaim fg~ya ialah 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
lbnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah ber
sabda: 

. ~~~~-if__;l;..J{:~Y; ,1i~1c:~ .. ~ .,,, ,,,:;;r .,,, ,. ,. 
Janganlah engkau berdebat dengan saudaramu, jangan eng
kau bersenda gurau dengann;ya, jangan pula en,tkau menjan
jikan suatu janji, lalu engkau mengingkarin;ya. 7UJ 

Ulama mengatakan, senda gurau yang dilarang ialah yang mele
bihi batas dan dilakukan terus-menerus, karena hal ini membuat 
banyak tertawa, sehingga ,membuat hati menjadi keras, lupa 
mengingat Allah Swt., .dan lupa memikirkan perkara agama yang 
penting. Senda gurau itu kebanyakan berakhir dengan menyakiti 
orang lain, mewariskan kedengkian, dan menghilangkan wibawa 
serta harga diri. 

Senda gurau yang terbebas dari hal-hal tersebut merupakan 
senda gurau yang diperl>olehkan, seperti yang pernah dilakukan 
oleh Rasulullah Saw. Karena beliau Saw. jarang melakukannya, 
yakni dalam keadaan tertentu saja; juga karena adanya maslahat 
tertentu serta demi menghibur hati lawan bicara dan berakrab 
dengannya. Senda gurau seperti ini sama sekali tidak dilarang, 
bahkan disunatkan dan dianjurkan bila dilakukan sesuai dengan 
gambaran tersebut. Untuk itu, berpeganglah kepada apa yang te
lah kami nukil dari para ulama dan telah kami teliti melalui ha
dis-hadis ini berikut penjelasan hukumnya, sesu,ngguhnya hal ter
sebut sangat diperlukan. 

daa'ibun. Atl-du'abal J1181'1Jpuan wna bagi hal yans clijaclibn aubyek dalmn 
aenda ,arau teraebut. 

Sebqian ulama menptabn. penyebutan inu pada penaulaaa blimat 
111enw,jukkan IDHllll inpar yug ~ulu, INNlbn-akan naenka menpta
bn, "Daliulu enpau melaranc bmi ·l;eriiencla ,arau. -1an8lraa buai ada
lah para pengikutmu yanc cliperintahkan meqiluati -- perl,uatan .tan 
alrhlakm11.• Maka Wiau Saw. nunvawab. •AJaa ticlak -,atabn ·kecuali 
yang lienar: aebepi ~waban yan1 menpndlllll peayebal, ,anc JDelaranc 
:mereb melakukaa NDda ,arau. Muna yang climakaud. ·ialah. barang aiapa 
lllUllpll melakuba hal tenebut. holeh; .tan eelain itu clilanm1. 

70) Sanad haclis berpreclibt dJu,if. 
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Syafaat 

Syafaat kepada ulil amri dan lain-lainnya dari kalangan orang 
yang mempunyai kekuasaan lagi berkemampuan merupakan hal 
yang dianjurkan, selagi bukan syafaat yang menyangkut hukum
an had atau perkara yang tidak boleh ditinggalkan; seperti per
mintaan syafaat kepada wali anak kecil, orang gila, wakaf, atau 
lain sebagainya yang sejenis dengan tujuan agar meninggalkan 
sebagian hak yang menjadi tanggung iawabnya. Semua itu meru
pakan syafaat yang diharamkan, haram bagi pemberi syafaat dan 
haram pula bagi orang yang meminta syafaat menerimanya. Di
haramkan pula bagi sela1n keduanya berupaya melangsungkan
nya jika ia · mengetahui bahwa · yang diusahakannya itu haram. 
Dalil men:genai apa yang telah kami sebutkan cukup jelas terda-. 
pat di dalam Kitabullah, sunnah, dan pendapat para· ulama. 

Allah Swt. telah berfirman: ,,,. . 

,,,,,,,,, ~yj ~,, -:- (t ~~e,:--,,,,.. .... t,,,..,;§. ;;;s '?"' 
~_J • , .... -a}~~~ I 111:>-~ ya 
~ \ S\.6="' i~;. ··~V!' ~ ~~~~;-;::: ~-;,,~ 1:, ~ ,;,, 

(.) . ~ ,,,. ,,,. ~ . .. ... 
. ~, 

I. "!~ (~"4> ,,:: .i~ ,,-:._ 
,\0 ' --~, • ~~ v--cs-.. ,,,. ,.. ... ;,, 

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia 
akan mempe,:oleh bagian (pahala) darinya. Dan barang siapa 
yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul 
bagian (dosa) darinya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 
(An-Nisa: 85) 

Al-muqiit, M~hakuasa. Menurut pendapat ahli lughah (bahasa) 
yang bersumber dari riwayat Ibnu· Abbas dan lain-lainnya dari 
kalangan Mufassirin. Pendapat lain mengatakan bahwa al-muqiit 
artinya Maha Memelihara. Pendapat lainnya · lagi mengatakan 
bahwa· artinya Tuhan Yang menanggung makan semua hewan 
melata dan ·yang memberi rezeki .mereka. ' 

Menuru.t Al-Kalabi, al-muqit artinya Tub@. Yang membalas 
kebaikan dan keburukan. Menurut pendapat lainnya lagi adalah 
Yang Maha Menyaksikan, maknanya merujuk kepada makna 
Yang Maha Memelihara. 
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Al-kifl, bagian dan jatah. 
Syafaat yang disebutkan pada ayat tersebut menurut jumhur 

ulama adalah syafaat yang telah dimaklumi, yaitu syafaat sebagi
an manusia kepada sebagian lainnya. Menurut pendapat lain asy
syafa'atul hasanah, artinya menyempurnakan iman dengan me
merangi orang-orang katir. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan: 

1,,,,if :..::~~\L~G\,r\ h c~Ji~~~\J~. u-:- r- . ,,. ,,. ~~.J,.... > · ,~.f ~J)\~·ot'~ ~J,,.,,-: :, : a~ ~\~:\.!.1~ g ,,,,er ,,,,, ......, 'J·-r ~.... ,,,,,,,, • (,9-

. ~, ,~ ~ 
~ "'"> 

Nabi Saw. apabila kedatangan orang yang mempunyai suatu 
keperluan, maka beliau menemui teman-teman duduknya, la
lu bersabda, "Berilah syafaat, niscaya kalian mendapat paha
la; dan Allah memutuskan melalui lisan nabi-Nya apa yang 
disukai-Nya." 

Di dalam riwayat lain disebut, "Apa yang dikehendaki-Nya." 
Di dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan seperti ber

ikut: 

., ,,,,, ,,,,, •' ,,,,,, ,, '. ~,., ,,,, .. ,,,,, ,, . :ill(;'~ .. t::J ,-::-41)\ • :'{,-;; l ~~, .. (J\\"-'. :.\ 
....... ~ ,,,,~ ~..7 ~·. ,,,, .... ~ .... ,,,, .... 

Mintalah syafaat kepadaku, niscaya kalian menda,pat pahala, 
dan Allah pasti memutuskan apa yang dikehendaki-Nya me
lalui lisan nabi-Nya. 

Hadis ini menjelaskan makna yang ada pada riwayat Shahihain. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
TI>nu Abbas r.a. dalam kisah Barirah dan suaminya: 

,;! ,,,,,,,,, ~ "},,,,,, .,,,,,, ,,,,, ,., 

i_;j\i ! ;:,::,=~~_;i \~~:lpJl~~\~ ""'r\\i 
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Nabi Saw. bersabda kepadanya, "Seandainya engk.au rujuk 
kembali kepada suamimu." Barirah berkata, "Wahai Rasulul
lah, apakah engkau memerintahkan aku?" Beliau menjawab, 
"Aku hanya memberikan saran." Barirah menjawab, "Aku ti
dak mau kembali lagi kepadanya." 
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(agar dapat menemuinya)." Al-Hurr meminta izin, lalu Khali
fah Umar r.a. mengizinkannya. Ketika Uyayr,,ah masuk,. ia 
langsung berkata, "Hai Ibnul Khaththab, demi Allah, engkau 
tidak memberi kami denganpemberian yang berlimpah, tidak 
pula menghukumi dengan cara yang adil di antara kami." 
Maka Khalifah Umar r.a. murka dan hampir soja menghu
kumnya, tetapi Al-Hurr berkata, "Wahai Amirul Mu-minin, se
sungguhnya Allah Swt. telah berfirman kepada nabi-Nya, 'Ja
dilah engkau pemaaf dan ·suruhlah orang mengerjakan yang 
makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh' (Al
A'raf: 199), sedangkan orang ini termasuk orang-orang yang 
bodoh." J)emi Allah, Umar r.a. tidak berani melanggamya ke
tika dibacakan ayat ini kepadanya, dia selalu berpegang te
guh kepada Kitabullah. 

Dlsunatkan menyampalkan berlta gemblra dan mengucap
kan selamat 

Allah Swt. berfirman: 

~Jr'-'~,~~(~~\ -~j;"~~"~,{:i~\:J ~ ~ ,_'f'i.,J ~~ .. ~J C;, . 
" ' fJ,,,. 

'I"'\ t ol,,-wJI •. ~ '--='"-";, 
Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedangkan 
ia tengah berdiri salat di mihrab. (Katanya), "Sesungguhnya 
Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang put
ramu) Yahya." (Ali Imran: 39) 

'i , Z-'t ,,.,, ',, ~J .,., ,. ,.....~,~ ... 
\Ml,~~, .5fa.~~J.)~_) ~- . ,C.,J 

Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada 
Ibrahim membawa kabar gembira. (Al-Ankabut: 31) 
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Dar, sesun,gguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) 
telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembi
ra. (Huud: 69) 

\, t ., ,,,, ' .,_ } ' ,,:-~ 
H t, .. ,o,":4{\ . _i \.:- .J ..,.:.., '4...:..,-~- .4 

I ~~} :J-;-' 

Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak 
yang amat sabar. (Ash-Shaffaat: 101) 

Mereka berkata, "Janganlah kamu takut," dan mereka mem
beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang 
anak yang alim (Ishaq). (Adz-Dzariyat: 28) 

Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut, sesungguh
nya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kela
hiran seorang) anak Zaki-Zaki (yang akan menjadi) orang yang 
alim." (Al-Hijr: 53) 

" ,...."J,,,.,, "\~' ,,;,....,,,,,.· ~~~/ .~ ,_, ,,.~,,,~. 
• Ji a ·.:~ u : - ~ .. ~ .. • ~ IS ~ \ _., • .___,r,...J ~ ,,,,,. J--:'""." ,,, . 0 ,,. :..T .J ,,, •.. ,,,,,,.,,..., .,.,... ,,,,, ,, ~~ 

YI l .l.,_A • Y~ ~) ,1;_, 
Dan istrinya berdiri (di sampingnya), lalu dia tersenyum, ma
ka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kela
hiran) Ishaq, dan sesudah Ishaq lahir pula Ya'qub. (Ruud: 
71) 
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(Ingatlah) ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguh
nya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seor-ng 
putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) dari
Nya." (Ali Imran: 45) 

,,, ,,,,,. 

~ ~ ~?,-1(1,..1-:-·.:J,:;~Jri,1 -:.,._, •. 1k:ili\ --=-'r :,~ c:.t,,, • ,,, ~'!,,, ,,. ,,,,, ~ ,,, 
ti": LS..) " I 

Itulah (karunia) yang ( dengan itu) Allah menggembirakan 
hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal sa
leh. (Asy-Syuura: 23) 

,, 
I~ _,,,, .A ,.J 
e f ~,,...,,\ ,:"J ~ ~ 1 ".J,"~ ~J : ., .... ':'".:JI -i ~ ,,~ ...... ,.. 
• .> 11•; '-'-"" ... ,:.!()__JS» (.)~ ~..... • 3 ...... :~ 
\A '..)-" I ,,, 

Maka sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-ham
ba-Ku yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa 
yang paling baik di antaranya. (Az-Zumar: 17-18) 

Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanji
kan Allah kepada kalian. (Fushshilat: 30) 

(yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-la
ki dan perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di 
hadapan dan di sebelah kanan mereka, ( dikatakan kepada 
mereka\ "Pada hari ini ada · berita gembira untuk kalian, (ya-
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itu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." (Al
Hadid: 12) 

Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan 
rahmat daripada-Nya, keridaan dan surga, mereka memper
oleh di dalamnya kesenangan yang kekal. (At-Taubah: 21) 

Hadis yang membicarakan tentang kabar gembira ini banyak se
kali dalam hadis sahib lagi terkenal, antara lain ialah hadis ka
bar gembira bagi Siti Khadijah r.a. yang telah disediakan untuk
nya sebuah gedung di dalam surga di mana · di dalamnya tidak 
pernah ada kelelahan, tidak pula kegaduhan. Antara lain ialah 
hadis Ka'b ibnu Malik r.a. yang diketengahkan di dalam kitab: 
Shahihain mengenai kisah tobatnya. Ka'b ibnu Malik r.a. mence
ritakan: 
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Aku mendengar suara keras yang menyeru dengan ucapan, 
"Hai Ka'b ibnu Malik, bergembiralah." Maka orang-orang b-er
datangan mengucapkan kabar gembira kepada kami. Dan ak1,1. 
berangkat menuju Rasulullah, sedangkan orang-orang me
nyambutku rombongan demi rombongan mengucapkan sela
mat atas diterima tobatku, dan mereka mengatakan, "Sela
matlah engkau dengan tobat dari AUah Swt. kepadamu." Keti
ka aku sampai di masjid, Rasulullah Saw. sedang dikelilingi 
oleh orang-orang. Maka bangkitlah Thalhah ibnu Ubaidillah 
berlari kecil ·hingga menjabat tangan}µidan mengucapkan se
lamat kepadaku. Sejak saat itu Ka'b tidak pemah melupakan 
kebaikan Thalhah. Ka'b melanjutkan kisahnya, "Ketika aku 
mengucapkan salam kepada Rasulullah Saw., beliau bersab
da, sedangkan wajahnya tampak bersinar. karena gembira, 
"Bergembiralah dengan hari yang paling baik sejak engkau 
dilahirkan oleh ibumu." 

Boleh mengungkapkan rasa takjub dengan mengucapkan · 
lafaz tasblh, tahlil, dan · yang lalnnya 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari ~ Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menc~ritakan: 

~ ,., .... ~) . . ,. ,: -- ,,.,. ,, ,; ~ ,,,,, ,,, ......... 
\ ~ .. , \! 7 ,• t !:~ ..... d -;'4j ~ ~ ...... ~~ \ \ ,-- ~ ~,\ ,e'' u---- . .. r .J .. .... r .... -::w..,.... .. ~ ~ "' 

;4 '-'~lc?lu,~~~\ ~S\hl, "( ~i~ .:;:.~~ 
,,,,, ... .,, .. '-' ........ -~ :'8ti ~ i1~0Y .... :-:xr~r t Jt:. ;\;~ ,~ ,,,,,.... 

~\2\ ~,;t~- <1-}1,1>-b\' .::"~~ ·.\i.\J" 'lJ ,,,,, . ~ U"~ ... ~~;.u ~.) .. 
~
.,.,.,, .... ~, ..... ~t",~,,i'r,\~~7!., ''liJ j':' ~? .... ,~ ...... 

" J -. .., ,•, ~ U t () < • ..., \ 0 ·-.. '-T'~ """,,,, • .... ..,.-

Nabi Saw. menjumpainya di saat ia mempu~yai jinabah, lalu 
ia pergi, tanpa sepengetahuan Nabi_ Saw. untv,k mandi. Maka 
Nabi Saw. merasa kehilangan dia. Ketika dia -tiba, Nabi Saw. 
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bertanya, "Ke mana saja engkau, hai Abu Hurairah?" Abu 
Hurafrah menjawab, "W ahai Rasulullah, engkau menjum
paiku di saat aku dalam keadaan berjinabah, maka aku tidak 
suka bila duduk denganmu sebelum aku mandi." Nabi Saw. 
bersabda, "Subhaanallaah (Mahasuci Allah), sesungguhnya 
orang mukmin itu tidak najis." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan: 

,,,,, ,.,,,), ,,,,, ,,,.,_" ,,. ,,,.,, 

~ca:;~~ ~~(l)~ ~\ dl: ~~\Zi ,,. ~ r 7 ,,. ,,. ,,,,,,. ,,.( ,.:"r:-, ,,. ,, ,, 
cl,.j !p~"4 s-.1.>:J\iJ111".;.i ~ ~~~ . .,...,JI, 

fl' ..... ~ ~ ,, ,,. .. ~ '~ 

'~~~ :2j\i ~ ~.)~~ ''!J\~ 'ff~~ 
( /i.-1£;.~ ~:~~ \ ~(£ ~. : J~ ~ l ~~ ~' ~i\; ~.' ,, ~. .. -;, :~ ,,,,,,, ,,,,,,.. ..... .J ,,,,,, ~i , r.:t, \..f \~:,•rj H •• 1~ ~1 

Bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi Saw. tentang 
mandi haid, lalu beliau memerintahkannya cara mandi haid 
melalui sabdanya, "Ambillah secarik kain dengan diberi mi
nyak kesturi, lalu bersucilah dengan memakainya." Wanita itu 
bertanya kembali, "Bagaimanakah cara aku bersuci dengan
nya?" Nabi Saw. bersabda, "Ya, gunakanlah ia untuk bersuci." 
Wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana caranya?" Nabi Saw. 
menjawab, "Subhaanallaah, bersucilah (dengan memakai
nya)." Maka aku menarik wanita itu ke dekatku dan aku ber
kata, "Usapkanlah kepada bekas darah haid." 

Lafaz hadis ini berdasar kepada salah satu riwayat Imam Bu
khari, sedangkan riwayat lainnya dan semua riwayat Imam Mus
lim semakna de11;gannya. 

Al-firshah, sepotong. 
Al-misk, miiliyak kesturi yang terkenal. Pendapat yang lain 

membacanya al-mask, artinya kulit. Masih banyak lagi yang me
nafsirkannya dengan tafsiran yang berbeda-beda. Tetapi makna 
yang dimaksud ialah hendaknya wanita yang berhaid tersebut 
inengambil sedikit minyak kesturi, lalu diteteskan pada kain ka-
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tun, kain bulu atau kain lap, dan lain sebagainya yang sejenis. 
Setelah itu kain tersebut diletakkan pada farji agar bau yang ti
dak sedap dapat dinetralisasi. 

Menurut pendapat lain, yang dipertanyakan kepada Nabi 
Saw. ialah mengenai darah sehabis melahirkan anak, tetapi pen
dapat ini lemah. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Anas r.a. yang menceritakan: 

J\\"-',.--:~, , t)\:-:-,~L :~: ~_;~~~ .. :G.f 1 ~\S~ .... ~ • ,,,, -:.r- ...:I .,,, r 1J#. , ,,,, 
,,.,.,, ~-1r ,~-ati :8@ ~ a-l:u,.,\..-:" ~~, '~ .... ~ .... ~ ' '\ . ._..J-'.,,,.. ~~ 

"" 1 / .. ;"'\1~ ~ ~ -::~1 ~ 1 ,,,,~~') .,,,w , ~~ f r"'t ." .. ::Jw ;u ~ 'J:,J _,JO.:,&!, i.f4iAJ ,,, ,Q_J-M .J .. 2#v r -:-~~..,. ..... "~tu,~~1~1jw ~ r~7~J.,;,;;..:i 
o . r ~J ... ~ ' ~ ,, ~ ,,,,, ' 

, · ;l)\Q\i"53=J!.(~\\ ~JJ\ f t\i ~I 
Saudara perempuan Ar-Rlfbayyi', yaitu Ummu Haritsah, me
lukai seseorang, lalu mereka mengadukan perkaranya kepada 

\Nabi Saw. Maka beliau Saw. bersabda, "Qishash, qishash. »71J 
Lalu Ummur Rabi' berkata, "Wahai Rasulullah, apakah eng
kau akan melaksanakan hukum qishash terhadap si Fulanah? 
Demi Allah, dia tidak boleh terkena hukum qishash. "72

) Maka 
Nabi Saw. bersabda, "Subhaanallaah, hai Ummur Rubayyi', 
hukum qishash merupakan keputusan Kitabullah. "73

) 

71) Laksanakanlah hukum qishash, dan serahkan dia kepada orang yang berhak 
meng-qishash-nya. 

72) Makna yang dimaksud bukanlah menolak hukum _Rasulullah .Saw., melain
kan sebagai harapan kepada orang yang berhak meng-qishash agar memaaf
kan melalui syafaat (grasi) yang diajukan oleh Nabi Saw. kepada mereka (ke
luarga yang terluka). la bersumpah tiada lain karena rasa percayanya kepa
da mereka bahwa mereka tidak akan meng-qishash-nya, atau ia percaya ke
pada kemurahan/Allah dan kasih-Nya hingga tidak meng-qishash-nya me
lalui ilham yaiig menggerakkan agar .mereka mau .memaafkan. 

73) Hukum Ki.tabullalt mewajibkan qishash. Di dalam hadis ini terkandung su
nat memaafkan dalam hukum qishash, disunatkan meminta syafaat untuk 
memperoleh maaf, dan boleh memilih antara qishash dan diat kepada orang 
yang berhak meng-qishash. Di dalam hadis ini terkandung ketetapan hukum 
qishash antara lelaki dan wanita. 
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Asal hadis ini berada pada kitabShahihain, ~api hadis yang ,di
sebut di atas berdasar lafaz Imam Muslim, karena inilah yang 
menjadi tujuan kami. -

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Imran ibnul Hushain r.a. dalam ha,disnya yang panjang mengenai 
kisah seorang wanita yang menjadi tawanan. Lalu wanita itu 
sempat lolos dan menaiki unta Nabi Saw. serta bernazar; jika 
Allah menyelamatkan dirinya, niscaya ia akan menyembelih unta 
tersebut. Wanita itu tiba, lalu kisahnya diceritakan kepada 
Rasulullah Saw., maka beliau bersabda: · 

' . ([.r,-:",'(: /; .., 1-:-~~!., . 1ft ~,;.u u . 
Subhaanallaah (Mahasucr Allah), alangkah buruknya pemba
lasannya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Musa Al-Asy'ari r.a. dalam hadis meminta izin untuk bersua de
ngan Khalifah Umar r.a. Di dalam akhir hadis disebutkan: 

"Hai lbnul Khaththab, jangan sekali-kali engkau menyiksa sa
habat Rasulullah Saw." Umar r.a. berkata, "Subhaanallaah, 
sesitngguhnya aku hanya mendengar sesuatu, lalu aku ingin . 
menelitinya." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain mengenai hadis 
Abdullah ibnu Salaam yang cukup panjang, ketika dikatakan: 

3 ~<J "dr:. 4)\ ~~ idli tiij. ~~ ~ ~, ,, .., ...,,· ~ ,,,, "" • . ,,.. .,.... ,.. ;tv-,,,, .... 
.. • J', ~ :4.. ":i ,,f (,...., --i"-l"" 
~ ~ y.l J ••• y--;; )i \A () ..ii'!. 



Khasiat zikir dan doa 847 

"Sesungguhnya engkau termasuk ahli surga." Ia menjawab, 
"Subhaanallaah, tidaklah layak bagi seseorang mengatakan 
apa yang belum diketahui." ... hingga akhir hadis. 

Amar ma'ruf dan nahl munkar 

Bab ini paling penting atau termasuk yang paling penting meng
ingat banyak nash yang menerangkannya, tinggi kedudukannya, 
dan sangat diperhatikan, tetapi kebanyakan orang meremehkan
nya. Merupakan suatu hal yang sulit untuk direalisasikan bila 
masalahnya dirinci dalam kitab ini, tetapi kami merujuk kepada 
pokok-pokoknya. 

Para ulama telah menulis berbagai karya tulis tentang masa
lah ini. Kami himpun sebagian kecil darinya di dalam permulaan 
kitab Syarah Muslim dan kami kemukakan di dalamnya hal-hal 
penting yang harus diketahui. 

Allah Swt. berfirman: 

• ~ J~""\G ('-'JJ {...-...- ~:1\ ,-11 r~ lt:J l~ .. ~.J~~! 
~~ • U_J_f .. .J~ ~, u~ .. - ~~..J . , ;;,., ·;~r:r "J ..-::-, ~, ~ .... 16~,, ..... ,....,,.,,,,,., ........ 

M.,~I J1 .&)~~c.,!-u>_J~~ • \~~~J ~ / ,~ ,, ,.. ,,,, ~, ~ 
Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan .umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, 
dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang 
yang beruntung. (Ali Imran: 104) 

"} ,, ,, 
\\~ I J~'i\ , ~~~!;_;.i~f;J.. 

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan 
yang makruf. (Al-A'raf: 199) 
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Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagi
an mereka. (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. 
Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari 
yang mungkar. (At-Taubah: 71) 

Ji ,J~ -:, ~,J., ,,,,. ,, ,., ,, { .... .:;-~-:-~ ~J ~ v" io..\.!.illl . " ~iYO~ ..... ~~ 

Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mung
kar yang mereka perbuat. (Al-Maidah: 79) 

Ayat yang semakna dengan ayat-ayat di atas cukup banyak dan 
sudah tidak asing lagi. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Sa'id Al~Khudri r.a. yang menceritakan: 

) 
,, ,,,, ,,, ~ ,,,, ' ,. 0 

t,,,,,,,,. j"J,,,,.~"'/,,.,41~1&.~f,lJ~·~''J"J/ ,:_",,,.. &'I I •. p : , ... ~~ ~ -..u ~ )_JJJJ .J L ,., ~ ++I 
,,,, :J I.T ~ ,,, .. ,.. ,,, ,i.. ,,. ""' , ~\( . t::::u ~~J ,;t ~l; , "~ ~"1 ~\. ,~~~~ "'~ .;_; --· ,,, .. ~u,,, ,,,.,,,,. ... u:~ ~ 

,,,,. ,, ·(:'", .. ~~~;, .... :'\ -;,,,.-:: ~-~ ~;,7:5 . u ~~ ··tp ~.l J ' J • J .. 7 ""' ~ ,,,,,,. r 

Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Barang 
siapa di antara kalian melihat suatu perkara mungkar, hen
daklah ia mencegah dengtin kekuatannya; apabila ia tidak 
mampu, hendaklah dengan lisannya; dan apabila ia tidak 
mampu juga, dengan hatinya, yang demikian itu (membenci 
dengan hati) merupakan iman yang paling lemah." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Hudzaifah r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah ber
sabda: 
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Demi Tuhan "lti,ng jiwaku berada di dalam genggaman (ke
kuasaan)-Nya, kamu sekalian benar-benar melaksanakan 
amar ma'ruf dan benar-benar mengerjakan nahi munkar, 
atau Al,lah Swt. benar-benar dalam waktu yang dekat akan 
mengirimkan ~epada kalian suatu siksaan dari-Nya, kemu
dian kalian "bl/rdoa kepada-Nya, tetapi doa kalian tidak dika
bulkan. 

Imam Turmudti mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 

Hai manusia, sesungguhnya kalian telah membaca ayat ber
ikut: "Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian; tia
dalah orang yang sesat itu memberi mudarat kepada kalian 
apabila kalian telah mendapat petunjukn (Al-Maidah: 105). 
Aku telah mendengar Rasul Saw. bersabda, "Sesungguhnya 
orang-orang itu apabila melihat orang yang aniaya, lalu me
reka tidak menuntun kedua tangannya (ke jalan yang benar), 
maka dalam waktu yang dekat AJ,lah akan menimpakan sik
saan-Nya kepada mereka secara umum." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, dan kitab sunan lainnya melalui Abu Sa'id, bahwa Na
bi S~'w. pernah bersabda: 

,-( / \ C,8, ,,,, j ,, ..... { .,;:;, ~").,,,,, ~.,. 
• ~ • ~ ~C\.,,o,Q ., \ 'T.• .... •\ ...f ·'J. .,?I ,,,,,, ~c.rr--
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Jihad yang paling utama i'alah kalimat yang adil di hadapan 
sultan yang zalim. 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 
Hadis-hadis dalam bah ini sangat terk~nal hingga tidak perfo 

disebutkan lagi. Ayat yang disebutkan di dalam hadis di atas ter
masuk salah satu ayat yang diselewengkan maknanya oleh keba
nyakan orang yang bodoh. Makna yang benar ialah: "Sesungguh
nya kalian apabila mengerjakan apa y~ng diperintahkan kepada

1 

kalian, maka tidak dapat menimpakan mudarat kepada kalian 
kesesatan. orang yang sesat." Di antara hal-hal yang diperintah
kan kepiyla mereka untuk mengerjakannya ialah amar ma'ruf 
dan nahi munkar. Ayat di atas berdekatan maknanya dengan fir
man Allah Swt.: 

. ~.,._.;~ ~".J".:E "',-,r,., ,A\~~, . · . 1 ~J~v'~l.4 
Kewajiban rasul itu, tidak lain hanyalah menyampaikan. (Al , 
Ankabut: 18) 

Amar ma'ruf dan nahi munkar itu mempunyai syarat-syarat dan 
gambaran yang telah dimaklumi, tetapi pembahasannya tidak ter
dapat dalam kitab ini. Rujukan paling baik untuk bah ini ialah ki
tab lhya Vlumud Din, tetapi kami telah menjelaskan hal-hal ter
pentingnya di dalam kitab Syarah Muslim. 
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MEMELIHARA LISAN 

Allah Swt. berfirman: 

'" : J . h;/;.,~ ~].§\ J,,..,.-7 ~taL~ .. ,,, • .. ..,,?.J,,,.. ,,, ,?~ ~ ,,,, .. 

Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada 
di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Qaaf: 18) 

Ji ",,,,,,,,,..,,..,,,,, \\, , ~\ . ~P:"'4Y Z!.lJJ Dl 
Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. (Al-Fajr: 14) 

Kami telah menyebut zikir-zikir yang disunatkan dan lain-lainnya 
dalam pembahasan terdahulu, dan kami bermak.sud menggabung
kannya dengan ucapan-ucapan yang dimakruhkan atau yang di
haramkan, agar kitab ini isinya mencakup semua hukum menge
nai ucapan dan menerangkan bagian-bagiannya. Untuk itu, kami 
sebutkan sebagian darinya sasaran-sasaran yang perlu dik&tahui 
oleh setiap orang yang berpegang kepada agania. Hal yang kami 
sebutkan kebanyakan sudah dikenal, karena itu sebagian besar ti
dak. perlu kami kemukakan lagi dalil-dalilnya. 

Setiap orang mukallaf dianjurkan memelihara lisannya dari 
semua ucapan, kecuali ucapan yang tampak jelas mengandung 
maslahat. Apabila ucapan yang akan dikeluarkan sama maslahat
nya dengan diam, menurut ketentuan yang disunatkan lebih baik 
orang yang bersangkutan diam, karena ucapan yang diperboleh
kan itu terkadang menyeret kepada perbuatan haram atau mak
ruh, bahkan hal ini banyak terjadi -atau mayoritas dalam kebia
saan-, sedangkan yartg luput dari hal tersebut jarang sekali. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa 
Nabi Saw. pernah bersabda: 
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Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, 
hendaklah mengatakan yang baik atau diam.1> 

Hadis ini disepakati kesahihannya. Dan merupakan nash yang je
las, tidak layak mengucapkan kata-kata kecuali bila mengandung 
kebaikan, yaitu ucapan yang jelas mengandung maslahat. Apabila 
kemaslahatannya masih diragukan, janganlah diucapkan. 

Imam Syafii rahimahullah mengatakan, "Apabila seseorang 
akan berbicara, ia diharuskan memikirkan terlebih dahulu sebe
lum mengutarakannya. Apabila tampak jelas kemaslahatannya, 
baru ia boleh mengucapkannya; dan jika ia meragukan kemasla
hatannya, sebaiknya jangan berbicara sebelum tampak kemasla
hatannya." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Abu 
Musa Al-Asy'ari r.a. yang menceritakan: 

~
,,, J'\; ,,.,.,,7,\~" ,-,--t",-'', ~,J...:,,.,.,\j, .-',ij 
•.1': B ~ ~\ •.-a ~ 15" '4,l) ~J : ~ 

.,. '-" r.J"'r-- .. ,'. ; .. . • ., 
,,., 0 ,,.,..,. • (-::'J "! ~,,_,\ ,,.,,~, 

• --~_j~ ,,.,~LJ~ 

Aku bertanya, "W ahai Rasulullah, orang muslim apakah yang 
lebih utama?" Beliau menjawab, "Orang yang menyelamatkan 
kaum muslim dari lisan dan tangannya." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Sahl 
ibnu Sa'd r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullan Saw. pernah 
bersabda: 

I) A11h-11hamt, artinya menurut ahli bahasa ialah diam. 
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Barang siapa yang berjanji kepadaku memelihara apa yang 
ada di antara kedua rahangnya dan apa yang ada di antara 
kedua kakinya, niscaya aku menjamin surga untuknya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. bahwa ia pernah mendengar 
Nabi $aw. bersabda: 

~ ,~1 ~\~ ,!f .,,,..r~~ ~(;~~ ~:,...::,, ;:-;:~g, 
.)\;J (:J,, • (.)J:.. ~ ". " ,, • ... • , . -,,, ,., ,,,.. ,, ~~,..,.,,., ~,,,...,,,,,,,(:: . , ....... :. 10-u~ 

·Y 'J<.; ". ,... ... -,,, ,., 
Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat 
yang tidak ia pikirkan kemaslahatannya, akibatnya ia terpele
set ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur 
dan barat. 

Menurut riwayat Imam Bukhari, "Lebih jauh daripada apa yang 
ada di antara timur," tanpa menyebut lafaz al-maghrib (barat). 
Makna yatabayyanu adalah memikirkan akibatnya, baik ataukah 
buruk. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah 
bersabda: 

c:""'J ;;j~(;J~ ~\~1,,,.. 7~ 7 ~.,,,.. ,.,.t ~.d.r;;tiJ1 ~ ~ ,., ;.u ,.,~ o-e,, ,., ;, ,~ . ,., ~~.;f~,,,..... ~~ .... ,r,.,, ,~~ ~rl1 y-:- ,,,, .efw 
,.., ., :-.f7 . (.)Jj ' ~ .-=J ~~ ~ ~J"..· '- ~ . 

. A, ~-~r,,,.. "~-9ul~ ~~~g~ 4ll1 1~ 7 
~ '. ~Lf!.~~ . ~ ,,. . ,,,.. ~ 

Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan kali
mat yang diridai oleh Allah Swt. tanpa memikirkannya lebih 
dahulu, Allah Swt. mengangkat beberapa derajat (pahala) ba
ginya berkat kalimat itu. Dan sesungguhnya seorang hamba 
benar-benar mengucapkan kalimat yang dimurkai oleh Allah 
Swt. tanpa memikirkannya terlebih dahulu, akhirnya ter
jerumus ke dalam neraka Jahannam karena kalimat tersebut. 
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Demikian menurut kitab pokok Imam Bukhari, yakni disebutkan 
yarfa'ullaahu bihaa darajaatin. Hadis ini sahih. Yang dimaksud 
ialah Allah mengangkatnya beberapa derajat berkat kalimatnya 
itu. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwaththa' Imam Ma
lik dan kitab Imam Turmudzi serta Imam Ibnu Majah melalui Bi
lal ibnul Hirits Al-Muzani r.a. yang menceritakan bahwa Rasulul-
1~ Saw. pernah bersabda: 

~LE:,(.; 1\13~\ .,,7 ~~ ~c ~:r r~f, ;, 
~ ~ .,, W~-1, u-,,,. .,, . I~ U-:-v. i.J,,. 
1:.1"'" (~J.1,,.,\~;~'-, _),}~ ,,,:,,,.,\~, ,.,~ "5""'\ 4fl-: .,;., ~~ '1'":.. 4J (;:j .. ,,;..,u ~~ \ I.. ... ' '¼I \A • D ~ 
~ \~ ~ ~lJ ,9__l?'_A 1~f\ ~\,,. ~~ ,,,,.JI ;.u,., ~,,.,,. . ~~ w~' ... f~ ,,. 

(__,~~~,.:!Ix,: ::;t;~~~,i~:~\f~ zJ~ 
'--(; ~ • ... " • '-' __.J.) 

,,. -~~ ""'A\~ .. t,?.~,,. 
Sesungguhnya seorang lelaki benar-benar mengucapkan kali
mat yang diridai oleh Allah Swt., padahal ia tidak menduga 
akan mencapai apa yang dicapainya; akhimya Allah Swt. 
mencatat baginya -berkat kalimat itu- keridaan-Nya hingga 
hari ia bersua dengan-Nya. Dan sesungguhnya seorang lelaki 
benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai oleh 
Allah Swt., padahal ia tidak menduga akan mencapai apa 
yang dicapainya; akhirnya Allah Swt. mencatat untuknya -
karena kalimat itu- murka-Nya hingga hari ia bersua de
ngan-Nya . .- ·· 

I.mam Tunnudzi mengatakan, hadis ini hasan sahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi, Imam 
Nasai, dan Imam Ibnu Majah melalui Sufyan ibnu Abdullah r.a . 

. yang menceritakan: 
,, • ,,, ,,, J ,,. ,,. ,, ' ,., .,,,, 
l ,,, .. 4 : J\i ~ ~,, \ "l, · .:. .:t;:, ., \J "-' "'\.( : ~ 
~ ' '-;;, ~ ~;., ~,., jJJ ~ .J 04 ' 

:J.~. ,,,. .f•\J"'J,,.,~ !;,'i ~\.i,,. ,,.,.,,,.,.,\-:J. {ll,.,,.,,,,, ._, I.Ac.W 14 .. u.itU·• 04 
• ~"" ..::, , ... \_, 

" ~_; "'. • ' . ,,,,, ,- ~!.I ,... 
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Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah·kepadaku sua
tu perkara yang akan menjadi peganganku." Nabi Saw. ber
sabda, 'Vcapkanlah, 'Rabbku adalah A/,lah,' kemudian ber-is
tiqamah-lah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, (yang aku 
maksU:d ialah) hal yang harus paling dikhawatirkan oleh diri
ku (karena akan menimpakan malapetaka terhadap diriku)." 
Maka beliau Saw. memegang lisannya dan bersabda, "(Peliha
ralah) ini." 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis iru hasan sahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Ibnu Umar r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. ber
sabda: 

Janganlah kalian banyak berbicara tanpa berzikir kepada 
AJ,(ah, karena sesungguhnya banyak (Jieara tanpa berzikir ke
pada A/,lah Swt. mengakibatkan kerwmya hati. Dan sesung
guhnya orang yang paling jauh d~ngan A/,lah Swt. ialah 
orang yang berhati keras. 2> ' 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. bersab
da: 

,,, ,,,. .;, ,,..._ ' J ,,, / ;,,,,,(,,,. ,,,,,,,..,,,. ~,, ,,..,,,,,.. (,,,.,,,.. ~h -;..:.J_,t,, ,-:,,,. ,,,,, 
1 ~,:· ~o ~~~~~~o~~ ~~ ..r'_J ,,.. .. • A~-:1..,,,,,.,,..,,,.., 

' ... ~ • \~l 

2) Sanad hadis ini berp:redi.kat hasan. 
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Barang siapa yang dipelihara oleh Allah Swt. dari kejahatan 
apa yang ada di antara kedua rahangnya dan dari kejahatan 
apa yang· ada di antara kedua kakinya, niscaya ia masuk 
surga. 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Uqbah ibnu Amir r.a yang menceritakan: 

__ /s~ ~ :J\j ':~,l:~1J;?.(\f :,~,ij 
/. ,.. ,,.. ;' C \ "-\ ;' ~\~ ~,.- -1t ,,_,,,..' ,- _,,,~\ ::;j . ~ ~ ec:...u ~ , I,, I~ '-!-U ,,,,, .. ,,,,, -,,,- . .... " ,,,,,,, 

Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jalan kesela
matan itu?" Beliau menjawab, "Peliharalah lisanmu dan la
pangkanlah rumahmu, serta menangislah atas dosa-dosamu." 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. 
pernah bersabda: 

,.,,1_ ,; a ,,, " ,.. ,,, ' . ,.. : -'aj.,i 5t::~,J~C ~,:c:;:::.st, 5.,\9 ~\P.\ /:,, \ ~l / ,.. ~ ,.- ,,,,. • ,., , ,.- /. t r,11 _,,.. (" .. ::'"'\ <,,~::,,, •\: '*'~~"·(~>\'!\":'"'~"' , .... , 
·'}.• 1. .o, ,,.. • .. ,.a,,,, 0\9 ,~ \!~ .~ IJ ~ .,,, •. ,,,, .. ,,,,, ~.,,,, .~ ,.. (Ci;,..,,\ ,:: ,, "'.~;i 

.. :Y~.r· 
Apabila anak Adam berpagi hari, maka · sesungguhnya selu
ruh anggota (tubuh)nya mengecam 3> lisan seraya berkata, 
"Bertakwalah kepada Al"ah dalam diri kami, karena sesung
guhnya kami hanya dibawa olehmu. Jika kamu lurus, maka 
kami pun lurus; dan jika kamu bengkok, maka kami ikut 
bengkok pula 4>~" 

3) Tu,.aff.,..,, me11,recam dan menghinakan. 
4) Badia ini diriwayatkan oleh Imam Turmudzi 11ecara marfU' dan mauquf. Al· 

llafizh Ae-&p.yu*hi m~a di dalam kitab Al.Jami'ush Shaghir, 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan Ibnu 
Majah melalui Ummu Habibah r.a. yang menceritakan bahwa 
Nabi Saw. pemah bersabda: 

,,,, • ,,, ,I ,,,,., ' ,,,.. ,,,.. ~, 

~,)j\lJJ)""" 91.;tL l~~ ~~ \J\ t~J"" 
... ~ ~ jw '., ~,, "". """JJJ.,;" ,,,,,.. • .. 4.1.) ,~~.)J\ . ~ ,,,,,:_;---, ~ 

Semua ucapan anak Adam mudarat untuknya, tidak berman
faat baginya, kecuali (ucapan yang mengandung) amar ma'ruf 
atau nahi munkar atau zikir kepada Allah Swt. 5> 

tetapi ia menambahkan nillhat hadia ini kepada Ibnu Khuuirn•h- Imam 
Baihaqi mengetengahkannja pula di dalliun · kitab Syu'abul Iman, hadia 
berpredikat hasan.. 

5) Sanad hadia berpredikat dhaif. 
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\Alm bertanya, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku sua
tu amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam sur
ga dan. menjauhkanku dari neraka." Beliau Saw. menjawab, 
"Sesungguhnya engkau menanyakan suatu pertanyaan yang 
besar, dan sesungguhnya hal itu mudah dikerjakan oleh 
orang yang dimudahkan oleh Allah Swt. melakukannya, yai
tu: Hendaknya engkau menyembah Allah, tidak memperseku
tukan-Nya dengan sesuatu pun, mendirikan salat, menunai
kan zakat, puasa Ramadhan, berhaji ke Baitullah." Kemudian 
beliau bersabda pula, "Maukah engkau aku tunjukkan kepada 
pintu-pintu kebaikan? Yaitu puasa adalah benteng6>, sedekah 
dapat memadamkan dosa seperti air memadamkan api, dan 
salat seorang lelaki di tengah malam." Selanjutnya beliau 
membacakan firman-Nya, "Lambung mereka jauh dari per
aduannya," sampai dengan firman-Nya, "Y a'maluuna" (As
Sajdah: 16). Kemudian beliau Saw. bersabda, "Maukah aku 
ceritakan kepadamu tentang pokok dari perkara itu, tiangnya 
dan sebagai puncak segalanya? Aku menjawab, "Tentu mau, 
wahai Rasulullah. n Kemudian beliau bersabda, "Pokok segala 
perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dt:m puncaknya 
adalah jihad 7>_,, Kemudian 'beliau bersabda lagi, "Maukah 
engkau aku ceritakan kepadamu tentang kendali dari keselu
ruhannya itu?" Aku menjawab, "Tentu mau, wahai Rasulul-

6) Dapat membentengi dari amukan nafsu di dunia dan neraka di akhirat. 
7) Karena dengan jihad agama dapat dipertahankan dan untuk menolak se

rangan kaum musyrik terhadapny,t Dengan demikian, berarti ia merupakan 
cabang yang paling tinggi dalam agama. 
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lah . ., Maka beliau memegang lisannya, lalu bersabda, "Peliha
ralah ini olehmu. "'8> Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa
kah kami disiksa karena ucapan kami?" Nabi Saw. menja
wab, "Ibumu kehilanganmu, 9J tidaklah manusia itu diseret 
ke dalam neraka pada mukanya melainkan karena ulah lisan 
mereka10> • ., 

Imam Turmudzi mengatakan hadis ini hasan sahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan lb
nu Majah melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa 
Nabi Saw. pernah bersabda: 

. ,, ,...vr,J,J ,,,~,...,, .... . (~~~). u.;.., l \.0 ~ j ~,, I r-~ \A ., I . ,, _, 7. Jl 
... ,, ... ,, ... ~ ;,, ';)ll.uJ,..... ~U",,,, 

;;, 

Termasuk kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa 
yang tidak penting baginya. (Hadis hasan) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Ab
dullah ibnu Amr ibnul Ash yang menceritakan bahwa Nabi Saw. 
pernah bersabda: 

Barang siapa diam, niscaya selamat. 

8) Makna yang dimaksud ialah, memelihara lisan dari perkataan yang buruk/ 
jahat. 

9) Makna yang dimaksud bukan sebagai kutukan, melainkan merupakan tra
disi orang Arab untuk memberikan semangat dan anjuran melakukan sesua-
tu hal, atau menilai pentingnya pembicaraan. · / 

lO) Ha.ahaaid, bentuk jamak dari hashidah; maknanya mahshuudah, yakni apa 
yang diucapkan oleh lisan mereka. Apa yang dilakukan oleh lisan berupa 
perkataan haram diserupakan dengan panen tanaman, dengan kesamaan 
makna yaitu menghasilkan; dan lisan dalam merealisasikan hal tersebut di
serupakan dengan tajamnya arit (sabit) yang digunakan untuk menuai ta
naman. 
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Hadis ini dhaif, kami sengaja mengetengahkannya untuk mene
rangkan bahwa hadis ini sudah terkenal.11) Hadis lain yang her-· 
predikat sahih seperti apa yang telah kami terangkan cukup ba
nyak jumlahn.ya, dan semua yang telah kami terangkan sudah 
mencukupi keperluan orang yang mendapat taufik. Dalam Bab 
"Ghibah (Mengumpat)" akan kami ketengahkan sejumlah hadis 
mengenainya. 

Atsar ulama Salaf dan yang lainnya dalam bah ini cukup ba
nyak, tidak perlu dikemukakan lagi karena cukup dengan penje
lasan yang telah kami kemukakan di atas. Akan tetapi, kami 
akan mengetengahkan sebagiannya mengingat pentingnya hal 
terse but. 

Telah sampai berita kepada kami bahwa Quss ibnu Sa'idah 
dan Aktsam ibnu Shaifi bertemu, lalu salah seorang berkata ke
pada yang lainnya, "Ada berapa keaibankah yang engkau jumpai 
pada diri anak Adam (manusia)?" Temannya menjawab, "Lebih 
banyak daripada yang dapat dihitung. Yang dapat aku hitung ada 
delapan ribu aib, dan aku menjumpai suatu pekerti bila diamal
kan dapat menutup semua aib tersebut." Ia bertanya, "Apakah 
itu?" Temannya menjawab, "Memelihara lisan." 

Kami meriwayatkan melalui Abu Ali, yaitu Al-Fudhail .ibnu 
Iyadh, yang mengatakan: 

11) Tetapi hadis ini mempunyai syawahid yang semakna. Antara lain ialah hadis 
yang diriwayatkan oleh Imam Th~brani di dalam kitab Husnush Sumt 
melalui Abu Dzar r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 

, ~. ~f:.u~ -< .... t:.!~(i" :::-__:~~{ ... ,,.; t1_j',t ~ 
Q.Ji2.,_ ...... , ~r.r---=- ,,,, ~ ... -v-;,, .... ~ --~ " 
,, ~,.,, ,,,,~,,,, -::'.(i ,," ,,,,,,,, 

-~.:i I' ~u~a ,,,, .. .,,,t.C' J 

Tetaplah engkau pada s"ikap diam~ lama kecuali' terhadap kebaikan; ka
rena sesungguhnya hal ini dapat mengusir setan darimu dan dapat memban
tumu menjalankan urusan agamamu. 

Sanad hadis ini jayyid menurut Al-Hatizh As-Sakhawi di dalam kitab Al
Maqashidul Hasanah. lbnu Abud Dun-ya .telah menulis suatu kitab tentang 
diam dalam satu juz yang isinya penuh dengan bah ini. Imam Suyuthi me
ringkasnya disertai dengan sedikit tambahan, lalu diberi judul "Husnush 
Shamt". 
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Barang siapa yang menghitung-hitung antara ucapan dan 
amal perbuatannya, niscaya sedikit bicara terhadap hal yang 
tidak penting baginya. 

Imam Syafii pernah berkata kepada temannya Ar-Rubayyi': 12> 

Hai Rubayyi', janganlah engkau membicarakan hal yang ti
dak penting bagimu. Karena sesungguhnya bila engkau meng
ucapkan suatu kalimat, ia akan menguasaimu, sedangkan ka
mu tidak dapat menguasainya. 

Kami meriwayatk.an dari Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang menga
takan: 

Tiada sesuatu pun yang lebih layak ditahan dalam waktu 
yang lama selain dari lisan. 

Perumpamaan lisan sama dengan hewan buas. Jika engkau 
tidak mengikatnya, niscaya ia akan menyerangmu. 

Kami meriwayatkan dari Ustadz Abul Qasim Al-Qusyairi di da
lam kitab Ar-Risalah yang terkenal. Ia mengatakan, "Diam mem-

12) Yang dimaksud ialah Ar-Rubayyi' ibnu Sulaiman Al_-Muradi. 
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bawa keselamatan, sikap ini adalah pokok; dan diam pada waktu
nya merupakan ciri khas lelaki, sebagaimana berbicara pada tem
patnya merupakan pekerti yang paling mulia." Ia mengatakan pu
la, "Ak.u pernah mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq r.a. mengatakan, 
'Barang siapa diam, tidak mau membela perkara yang hak, maka 
dia adalah setan yang bisu'." 

Ia mengatakan pula bahwa para ahli zuhud lebih memilih si
kap diam, karena mereka mengetahui malapetaka yang terkan
dung di dalam berbicara, kemudian lisan akan mendorong hawa 
nafsu dan menampakkan sifat ingin mendapat pujian serta cende
rung untuk membedakan di antara jenisnya melalui ueapan yang 
indah dan lain-lainnya yang merupakan petaka bagi mereka. De
mikian ciri khas ahli riyadhah, hal ini merupakan salah satu ru
kun mereka dalam mengalahkan hawa nafsu dan membersihkan 
akhlak. 

Di antara apa yang mereka syairkan dalam bab ini ialah se
perti berikut: 

" _, ,: ,,.,,,,,.,.,. ,,,,, ,..,,_..-:-. 
/4 t':..1 t,\ ~4}.,s )I ·~· ~.... .... .. 

J, /,...-:-;.f\J"i'.'.:' .J Cf.,J ,, ..... ~ w~ 0~'-,,) .. ~o ,. . ..... . 
Jagalah lisanmu, hai manitsia, jangan sekali-kali mematuk
mu, sesungguhnya lisan itu adalah ular berbisa. Sudah bera
pa banyak di dalam kuburan orang yang terbunuh oleh lisan
nya, padahal dahulu ditakuti oleh para pemberani. 

Ar-Rayyasyi rahimahumullah mengatakan dalam syairnya: 

,, ,,.,,, ....,., ,,,,, "'" ,,,.... ~-=-· 4 ,., " ,,,,,t ,, r · :, ,:--,~~,., 
~\'9-lu";j ·.e~ ~ •• ..>''- 2,7, ~.)~t,) ~ 

... -;...- .".,7 ~ ~ ..... ), -,,., .... 

1:?:h .gill',; :~C ~ ~ b5 ,. .t. " 'J, "-'-'~J ...... 1-;:. 
,, ... ~ ..... ry"($""'1 ...................... ~ ,,,,, ~ 
4,-:;; 1 ..-:l ~~{!} \\,;'I(\ ~ •• ~" .. \ ~ ~ •(;;, ..,,,. ..... .. -u .3,. ~ 4S'J;_, > .. ~ 

Demi usiamu, sesungguhnya di dalam diriku terdapat dosa 
yang menyibukkan hatiku dari dosa-dosa Bani Umayyah, ha
nya pada Rabbku-lah hisab mereka. Hanya Dia-lah yang me
ngetahui semuanya, sedangkan aku tidak. Dan aku tidak 
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mempedulikan apa yang mereka lakukan, apabila Aflah mem
perbaiki apa yang ada dalam diriku. 

Haram mengumpat dan mengadu domba 

Mengumpat dan mengadu domba tennasuk perbuatan paling bu
ruk di antara yang terburuk dan banyak mewabah di kalangan 
orang, hingga tiada seorang pun luput dari wabah ini kecuali ha
nya sedikit. Mengingat pentingnya peringatan terhadap perbuat
an ini, maka kami sengaja mendahulukannya. 

Definisi- gh,_ibah ialah membicarakan perihal seseorang yang 
di dalamnya terkandung hal-hal yang tidak ia sukai, baik yang 
berkaitan dengan badannya, agama, duniawi, diri, bentuk, akh
lak, harta, anak, orang tua, istri, pelayan, budak, sorban, baju, ja
lan, gerakan, kecerahan, kejorokan, masam muka, dan kelancar
annya atau hal-hal lain yang berkaitan dengan diri orang yang 
bersangkutan. Baik menyebutnya dengan lisan, melalui tulisan, 
sindiran, atau melalui isyarat dengan mata, tangan, kepala atau 
yang lainnya. 

Yang berkaitan dengan badan umpamanya dikatakan bahwa 
dia buta, pincang, rabun, botak, pendek, jangkung, hitam, atau 
kuning. 

Yang menyangkut agamanya seperti mengatakan bahwa dia 
fasik, pencuri, pengkhianat, zalim, melalaikan salat, meremehkan 
najis, tidak berbakti pada dua orang tua, tidak Irienunaikan zakat 
pada tempatnya, atau tidak pernah meninggalkan mengumpat. 

Mengenai urusan dunianya ialah seperti mengatakan dia ti
dak sopan, meremehkan orang-orang, tidak menghargai orang 
lain, banyak bicara, banyak makan, banyak tidur, suka tidur bu
kan pada waktunya, atau suka duduk bukan pada tempatnya. 

Mengenai hal yang berkaitan dengan orang tua seorang anak 
ialah seperti diucapkan kepadanya bahwa ayahnya orang fasik, 
orang India, orang hitam, orang Nabath, tukang jahit, pandai be
si, dan lain sebagainya yang kurang disukai orang yang bersang
kutan. 

Mengenai akhlaknya ialah seperli mengatakan bahwa dia bu
ruk akhlaknya, sombong, ria, tergesa-gesa, angkara murka, le
mah, lemah hati, membabi buta, pemuram, jorok (kotor), dan lain 
sebagainya. 
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Mengenai pakaiannya, umpamanya dikatakan bahwa dia ber
kantong besar, panjang bagian belakangnya, kotor pakaiannya 
(dekil), dan lain sebagainya yang sejenis. Adapun hal-hal lain di
kiaskan dengan yang di atas. Pada kesimpulannya ghibah ialah 
menyebut dia dengan hal-hal yang tidak disukainya. 

Imam Abu Hamid Al-Ghazali menukil kesepakatan kaum 
muslim, bahwa ghibah atau mengumpat ialah menyebut orang 
lain dengan sebutan yang tidak disukl!i_nya. Dalam pembahasan 
berikut akan diketengahkan hadis sahih yang menjelaskan hal 
ini. 

Adapun namimah atau mengadu domba definisinya ialah me
mindahkan pembicaraan dari sebagian orang ke sebagian lain de
ngan cara yang merusak. 

Hukum ghibah dan namimah adalah haram menurut kesepa
katan kaum muslim. Dalil yang jelas dari Kitabullah, sunnah, 
dan kesepakatan umat banyak yang menerangkannya. 

Allah Swt. berfirman: 
la~""~:,,,,,.,.,,....., .... .:-, ... ,r : c.:.,\- .J\ "': (?.'_~--:., • .,, ., ;Ju ~ _J 

~ ~ . . " 
Dan janganlah sebagian dari kalian mempergunjingkan seba-
gian yang lain. (Al-Hujurat: 12) · 

" ... -:'~ ,,, .... J. ~ ~ __-, ,. ., .... 
\, o~I . ~ ~~~_J 

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela13>. (Al-Hu
mazah: 1) 

yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur hasut
an. (Al-Qalam: 11) 

13) Mujabid mengatakan bahwa al-liumazah artinya menuduh orang, aedangkan 
al-lrunazali adalah orang yang 811k. mernakau daging manuaia (BUka meng-
umpat). " 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Hudzaifah r.a. yang menceritakan bahwa Nabi 
Saw. pernah bersabda: 

~ .... ,.... ~ ~ ..--_r -' J " .... ~, . ft:,.; .. '! • \ J--~ J 

Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. 

Kami menwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan: 

,,,,. ,,,,., .... \,.--:,./ : -a~ .'7 .... ,,:: -::,,,,.-:1~ ~~~Jltil "'/C()t ,i.J'i-~:? r~-' ...... ~ .,, ~ ~ 
.,,., ,,, • '? ..... ("';.L.. (;' 1.Z (.'". ~ j;j (!~' --h' 4_,, ~. .. ~~. .. -r--

Rasulullah Saw. melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, 
"Sesungguhnya keduanya benar-benar disiksa, dan keduanya 
disiksa bukanlah karena dosa besar." 

Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutk.an seperti berikut: 

',J:7.fiL ~ ,,.,,,,. ~Ccj ~.JJ;.tti\, ~Z\ f '-.J ....... ~" ' .. ,, .... ~ .... 4!"'/ ~ J~: .... ~ /~ _,,.,~\ U\ 
· .... ~~~ J ,_?--

Memang benar, sesungguhnya hal itu adalah dosa besar. Ada
pun salah seorangnya, dahulu suka berjalan ke sana kemari 
menghambur hasutan, sedangkan yang lain dahulu tidak per
nah memakai penutup14> ·ketika buang air kecil. 

Para ulama mengatakan, makna wamaa yu'adzdzabaani fii kabii
rin ialah dosa besar men\D"Ut dugaan keduanya. 

Kami meriwayatk.an di dalam Shahih Muslim, Sunan ~bu 
Daud, Sunan Turmudzi, dan Sunan Nasai melalui Abu Hurairah 
r.a: yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

14) Diriwayatkan dalam tija Wd, yaitu yastatiru, yastanzihu, dan yastabri-u, 
aemuanya aahih. M:akna yang diinaksud ialah tidak pernah menjauh waktu 
kencing dan tidak pernah berhati-hati terhadapnya. 
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'Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Mereka menjawab, 
"AUah- dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Nabi Saw. bersab
da, "Engkau menyebut saudaramu dengan sebutan yang tidak 
disukainya." Ditanyakan, "Bagaimanakah jika di dalam diri 
saudaraku memang terdapat seperti apa yang aku katakan?" 
Nabi Saw. menjawab, "Jika dalam dirinya terdapat apa yang 
engkau ucapkan, berarti engkau telah mengumpatnya; dan 
jika di dalam dirinya tidak terdapat seperti apa yang engkau 
ucapkan, berarti engkau telah berbuat kedustaan terhadap-
nya . ...-i5> _ 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan 
Shahih Muslim melalui Abu Bakrah r.a. yang menceritakan 
bahwa ~ulullah Saw. bersabda di dalam khotbahnya pada Harl 
Raya K'1!"ban di Mina dalam haji wada': 

.. ~- .,~? ~~\'--...-h '., ,,,., ;kJ(".\"°'~t:.) ;, ~~'" .. w~ll:~ }y'.J~- ,,.,u .. 
.) -,: 1..-",.,c,t.-:' ,\--:' - ,. ' ,;,,<"'-:' · f' ,~ .,,,., ~~J.t.~,U,A ~ ~ ,:U~~~ (~~~ ,,, , 

Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian diha
ramkan atas diri kalian sebagaimana haramnya hari kalian 
sekarang, dalam bulan, dan di dalam negeri kalian ini. Bu
kankah aku telah menyampaikan? 

15) Berasal dari kata al-baht, artinya dusta dan memhuat berita bohong. Mak
sudnya engkau dusts dan membuat-buat kisah tentangnya. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, dan Sunan 
Turmudzi melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

,,, ,,, / ,,, ,,, ,,,. • ,;; .- ,,,., ,, ,,,. ,,,. ' • !?} 

' '~l~o,~=' ~:~~.,,,.J 0 1~JJu;..,,_--~\f ~ .J .. ,,,, ~ • r~>-=- ~ 
• ;~~ -1,~ t:,.,,, ~ ,,~ .. ,<1..t, .l - ........ (\,~ \1~'1' 

,,,,, ' .. te)W ,d~ ~ =,~cP ~ ~,,I~ 

u~~ :.~J\i ~~ .... ~ ~,,,~,ti!~ .~.~~~{tlf 
,, ... :.7 ,,,, ' • ~ ~ ;;, ;,, ·--!, I_J) ,, ,.,,,,. "'ut~ t1"'\j(;-:~L-!;~~('L~«2\ ~ :J\:il u',:751 • !.\!:::,_J ~ cJ ~ ,,,, .. ~ • ,,,,. ,,,, 

Aku berkata kepada Nabi Saw., "Cukuplah engkau dari Sha
fiyyah, demikian dan demikian." Salah seorang perawi menaf
sirkan bahwa yang dimaksudnya ialah Shafiyyah adalah wa
nita yang pendek. Maka Nabi Saw. bersabda, "Sesungguhnya 
engkau telah mengucapkan suatu kalimat. Seandainya kali
mat itu dicampur ke dalam air laut, niscaya dapat mengotori
nya." Siti Aisyah r.a. menceritakan, "Aku membicarakan kepa
danya tentan~ ,seseorang, 16> maka beliau bersabda, ~u tidak 
suka bila menceritakan seseorang,~1> lalu aku diganjar de
ngan dosa demikian dan demikian'. 

Imam Turmudzi mengatakan hadis ini berpredikat hasan sahih. 
Mazajathu, dapat mengotori hingga menimbulkan pence

maran karena kebusukan dan kotorannya yang amat buruk. Ha
dis ini merupakan salah satu hadis yang memperingatkan terha
dap perbuatan ghibah atau mengisahkan besarnya dosa ghibah. 
Kami belum pernah mengetahui suatu hadis pun yang mencela 
ghibah sekeras hadis ini. 

Allah Swt. berfirman: 

16) Engkau membicarakan tentang dirinya dengan yang tidak disukainya, baik 
menyangkut perbuatan ataupun tindak tanduknya. 

17) Yakni kisah yang tidak disukainya. 
18) Di dalam hadis ini terkandung isyarat yang menunjukkan besamya dosa 

mengumpat. Perbuatan ghibah itu tidak dapat ditangkal dengan pemberian 
apa pun, sekalipun banyak. Makna yang dimaksud ialah, "Aku tidak suka 
menghimpun antara perbuatan ghibah dan memperoleh sejumlah harta du
nia berikut segala isinya sebagai imbalannya, ~rena mengumpat merupa
kan perbuatan tercela." 
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Dan tiadalah yang diucapkan itu meilurf.1.t kemauan hawa 
nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanJtai<ih wahyu yang di-
wahyukan (kepadanya). (An-Najm: 3-4) 

1 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Su'l'lian Abu Daud melalui 
Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulull\lh Saw. pernah ber
sabda: 

~ .,_,. ,,,,,, ~,,,,). ,, ~~, n-31"" ,,.... J ,,,,,.,,,,, ,,,, -'@,,,.,,: 
-. • ~ ~ • I.~ ... , ·~5!'"" _.)..., .-;-. ' . w ,,, _J ~. ,_J.J,/ ~- • ,,, .. ~ ,;, ,, ,,,, 
J\ ", ,, ,-:- .al' ,,,, J ~,. t., ,,,.,,,_,,,, ". :!~ "-'-' 

~()":t~':! f:·i_µ~ 1
~ ,~_);(~~, r ~_J 

__j s;-;'~ ~ ©\ ;_,_6~~ SE~' ,-g~ : ..::a~ 
, t " ,,,.,~ 

-~~\ I~-,,,.,, 

Ketika aku mi'raj, aku melewati suatu kaum. Mereka mempu
nyai kuku dari tembaga, mereka mencakari wajah dan dada 
mereka (dengan kuku tersebut). Maka aku bertanya, "Hai 
Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka ada
lah orang-orang yang suka memakan daging manusia · dan 
mempergunjingkan kehormatan mereka. "'19) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abv Daud melalui 
Sa'id ibnu Zaid r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah 
bersabda: 

. :: ,,,,, ":' r,:1i. ,, J tt\C-: ~.,'JT r~{ 1 ,,,,,, ~ ;, 
~~ ,, ~vS',.. ,,,, ,, -~ i)~ ~4J,, 

Sesungguhnya termasuk riba yang paling parah ialah membi
carakan kehormatan orang muslim tanpa alasan yang be
nar. 20> 

19) Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad 
dan lain-lainnya. Hadis ini berpredikat luuan. 

20) Hadis hasan. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

Orang muslim merupakan saudara muslim yang lain, ia ti
dak boleh mengkhianatinya, tidak boleh berdusta kepadanya, 
dan tidak boleh menghinanya. Setiap orang muslim terhadap 
muslim yang lain, kehormatan, harta benda, dan darahnya 
diharamkan. Takwa letaknya di sini. Cukuplah kejahatan ba
gi seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. 

Imam Tunnudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 
Betapa besar manfaat hadis ini dan betapa banyak faedah

nya, dan hanya kepada Allah-lah memohon taufik. 

PenJelasan deflnlsl ghlbah 

Dalam bah terdahulu kami sebutkan bahwa ghibah ialah menye
but perihal seseorang dengan sebutan yang tidak disukainya, baik 
menyebutnya melalui lisan, tulisan, sindiran, atau dengan isyarat 
mata, tangan, dan k~ala. Batasan pengertian ghibah yang diha
ramkan ialah semua pengertian yang dilontarkan kepada orang 
lain untuk mengungkapkan kekurangan seorang muslim, ap.tara 
lain dengan cara meniru-niru, umpamanya berjalan (lengan lang
kah yang dipincangkan, atau mengangguk-anggukkan kepala, 
atau gerak.an lainnya. Dilakukan demikian dengan tujuanmeni
ru-niru keadaan orang yang diejek. Semua itu diharamkan tanpa 
ada yang memperselisihkannya. 

Termasuk perbuatan ghibah ialah apabila seorang penulis da
lam kitabnya mengatakan tentang seseorang, bahwa si Fulan de
mikian, dengan maksud mendiskreditkan ~an memburuk-buruk
kannya; hal ini haram. Tetapi jika ia berlnaksud menerangkan 
kekeliruannya agar jangan diikuti atau menjelaskari kelemahan 
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ilmunya agar tidak terpedaya olehnya dan mau menerima penda
patnya, maka hal i~ bukan dinamakan ghibah, melainkan na
sihat wajib; pelakunya mendapat pahala bila berniat demikian. 

1 Demikian pula halnya apabila seorang penulis atau lainnya 
mengatakan bahwa segolongan kaum atau jamaah telah mengata
kan demikian atau ini merupakan kekeliruan, kesalahan, kebo
dohan, kelalaian, dan lain sebagainya yang semakna, hal itu tidak 
termasuk ghibah. Sesungguhnya yang tennasuk pengertian ghi
bah hanyalah bila seseorang menggunjingkan perihal orang lain 
atau suatu jamaah tertentu. 

Termasuk ghibah yang diharamkan ialah bila diucapkan bah
wa sebagian orang telah melakukan demikian, sebagian ahli fiqih, 
sebagian orang yang mengaku alim, sebagian mufti, sebagian 
orang yang menisbatkan dirinya ahli kebajikan, mengaku ahli zu
hud, seseorang yang pernah lewat kepada kami di suatu hari, se
seorang yang pernah ia lihat, atau perkataan lain yang semakna, 
sedangkan lawan bicara dapat memahaminya tepat seperti yang 
dimaksud, mengingat hal itu sudah dimengerti. 

Di antaranya lagi ialah ghibah yang dilakukan oleh kalangan 
ahli fiqih dan ahli ibadah, sesungguhnya mereka melakukan ghi
bah dengan kata-kata sindiran yang memberikan pengertian sa
ma dengan perkataan yang jelas. Dikatakan kepada seseorang di 
antara mereka, "Bagaimana keadaan si Fulanr Maka dijawab, 
"Semoga Allah memperbaiki kita, semoga Allah mengampuni kita, 
semoga Allah memperbaikinya. Kami memohon keselamatan ke
pada Allah, kami memuji kepada Allah yang tidak menguji kita 
terjerumus ke dalam kegelapan, kami berlindung kepada Allah 
dari kejahatan. Semoga Allah membebaskan kita dari sedikit rasa 
malu, semoga Allah menerima tobat kita," dan kata-kata lain 
yang serupa dengan pengertian mencela orang yang dimaksud. 
Semua itu merupakan ghibah yang diharamkan. 

Termasuk ghibah pula bila seseorang mengatakan, "Si Fulan 
mendapat ujian seperti apa yang pernah kita seinua alami, atau 
dia tidak mempunyai upaya untuk mengelakkan hal ini, kita se
mua mengerjakannya." Semua itu hanya merupakan contoh, 
mengingat definisi ghibah ialah memberikan pemahaman kepada 
lawan bicara akan keaiban seseorang. Semua itu dimaklumi ter
masuk subyek hadis yang telah kami ~butkan dalam bab. sebe
lum ini, melalui hadis sahib Muslim dan yang lainnya, yaitu ten
tang definisi ghibah. 
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Ghibah bukan hanya diharamkan bagi pelak.unya, melainkan 
haram pula bagi orang yang mendengar lagi menyetujuinya. Un
tuk itu, apabila seseorang mendengar seseorang niulai melak.ukan 
ghibah yang diharamkan, ia wajib mencegahnya bila tidak. kha
watir pencegahannya itu ak.an menimbulkan mudarat yang jelas. 
Jika ia merasa takut terhadap pelak.unya, wajib baginya menging
kari dengan hati dan meninggalkan majelis tersebut jika dapat 
meninggalkannya. Jika ia mampu mengingkari perbuatan terse
but dengan lisan atau mengalihkan pembicaraan ghibah kepada 
pembicaraan lain, hal tersebut harus ia lakukan; jika tidak, berar
ti dia telah berbuat durhaka. 

Jika seseorang berkata dengan lisan, "Diamlah," sedangkan · 
hatinya menginginkan agar ghibah tetap berlangsung, menurut 
Abu Hamid Al-Ghazali hal ini merupak.an nifaq yang tidak dapat 
membebaskan pelak.unya dari dosa. Maka ia diharuskan memben
ci dengan hati. Apabila seseorang terpak.sa harus menetapi maje
lis tersebut yang di dalamnya sedang dilakukan ghibah, sedang-

. kan dia tidak. mampu memprotes; atau ia memprotes, tetapi tidak 
diterima, lagi pula ia tidak. mampu meninggalkan majelis itu de
ngan cara apa pun, maka diharamkan baginya mendengarkan 
pembicaraan ghibah. Tetapi cara mengelak.kannya ialah melaku
kan zikir kepada Allah Swt. dengan hati dibantu oleh lisan atau 
dengan hatinya saja, atau memikirkan hal lain agar tidak. dapat 
mendengarkannya. Sesudah itu tidak mudarat bil,a ia tetap men
dengar tetapi tidak. dengan sepenuh hati dalam keadaan yang te
lah disebut di atas. Jika sesudah itu ia berkesempatan memisah
kan diri dari majelis di saat mereka masih tetap tenggelam di 
dalam ghibah, maka ia wajib meninggalkan majelis itu. 

Allah Swt. berfirman: 

'
,,, ,,,! .... '., f"' ,,_,,,,.,Afl,,, "-?\':',~' ""· ,,,..,,, ,,!,,,. ;,1,,1· I ,,,.,,,,,,.,,,,.,~\,,,,. 
'4£.A~;:_~ • ... \~ • ·-~:..J .. :l•• ..rr~,.i...... ~ .... $ o,,,-.r:.*-f .. ,.. ~.!J a 

~If,, 1~~1;:.zf<a(.J. ,~4t,Jt(;" ?l.1,1,, .... f~~~ :. ,, ' ..... ;,. 
,$ .,U '""\:al .J\!I ,• b-c CCI ~ 1·1111m) UII~ IJ ~~ '. ,,, • '-' .. .. ,,,_ .. a,,_ .. __..,,,,, 

~,; ,i~t .11:'f' ........ 
u irl...:a'YI • ~\f~\~ 

Dan apabila kamu melihat orang-orang mempewlok-o/,okkan 
ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga .mereka 
membicarakan pembicaraan ya~ lain. Dan jika setan menja-
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dikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu 
duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat 
(akan larangan ini). (Al-An'am: 68) 

Kami meriwayatkan melalui Ibrahim lbnu Adham yang menceri
takan bahwa ia pemah diundang ke suatu walimah, lalu ia hadir, 
dan mereka mempergunjingkan tentang seorang lelaki yang tidak 
hadir. Merek.a mengatakan bahwa lelaki tersebut gendut. Maka 
Ibrahim menjawab, "Aku melakukan sendiri perbuatan ini (ghi
bah) karena aku menghadiri suatu tempat yang di dalamnya di
pergunjingkan perihal orang-orang." Lalu ia keluar dan tidak ma
k.an selama tiga hari. 

Di antara syair yang merek.a buat semakna dengan hal di 
atas ialah perk.ataan: -., :;r,~ -',..,,... ,,,... ,, ., :- ,... ,, ........... 

,, ~· ~ ~,y;,~ei-.,·!.J 
~~tl~ol:7.ih~ 

, ~ , ,, ,, ,, ~.t\ C::r. ~Si~ 
,., ,.,,, ,, ~ lZ'. " 'j. ~ ·. ,, ,, 
4;, ;~ \J .1\ ,.. . uJ lll," ~ 

> ~ ;, ... r 
Peliharalah telingamu dari mendengar hal yang buruk, seba
gaimana engkau memelihara lisan dari mengucapkannya. Ka
rena sesungguhnya engkau di saat mendengar hal yang buruk 
berarti bersekutu dengan pelakunya. Karena itu, ingatlah! 

Menangkal perbuatan ghlbah darl dlrl sendlrl 

Bab ini banyak dalilnya di dalam Kitabullah dan sunnah, te
tapi k.ami ringk.as dengan mengisyaratkan sebagian kecil darinya. 
Barang siapa yang mendapat taufik, niscaya dapat mengekang di
rinya; dan barang siapa yang tidak demikian keadaannya, maka 
ia tidak akan dapat mengekang dirinya, sekalipun dengan pemba
hasan yang berjilid-jilid. 

Untuk menjadi pegangan agar terhindar dari perbuatan ghi
bah, hendaknya seseorang menghayati nash-nash yang telah k.ami 
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sebutkan, yaitu nash-nash y~g mengharamkan perbuatan ghi
bah; setelah itu memikirkan firman Allah Swt.: 

\A q) . ! 7; ~ l :-J.,,, ~i-9, J0
~ :" ~.t't; .. ,., • .. .,,!.J,.,.. ,.,~~ .,,, .. 

Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada 
di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Qaaf: 18) 

Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal 
dia pada sisi Allah adalah besar. (An-Nuur: 15) 

Juga hadis sahib yang telah kami sebutkan, yaitu: 

c/J .. v~J~~~, L,G:, ~ "1 .... ~i~f(&.11l ~{,;, 
~ .,, """ ~~:, .. cft1? cJ,., 
~- ,_:;,.,.,.,,, "(""'." .,.,,,~ 

. ~~ ~~.t'! . 
Sesungguhnya seorang lelaki benar-benar mengucapkan kali
mat yang dimurkai oleh Allah Swt. tanpa ia pedulikan, akhir
nya terjerumus ke dalam neraka Jahannam karena kalimat 
itu. 

Masih banyak pula hadis lain yang telah kami sebut di dalam 
Bab "Memelihara Lisan" dan Bab "Ghibah". Selain itu adalah per~ 
kataan mereka (ulama), yaitu: "Allah bersamaku, Allah menyaksi
kanku, Allah selalu melihat kepadaku." 

Dari Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah, bahwa seorang lelaki 
berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau telah menggunjing
kan diriku." Al-Hasan menjawab, "Aku tidak akan membiarkan 
dirimu meraih kedudukanku dengan menyerahkan semua kebaik
anku kepadamu." 

Kami meriwayatkan dari lbnul Mubarak rahimahullah yang 
.mengatakan, "Seandainya aku melakukan ghibah terhadap sese
orang, niscaya aku~ menggunjingkan kedua orang tuaku, ka
rena keduanya acialah orang yang paling berhak dengan kebaik
anku." 
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Ghlbah yang dlperbolehkan 
, Sekalipun diharamkan, ghibah dalam keadaan tertentu untuk ke
, maslahatan diperbolehkan. Hal yang membolehkannya ialah tuju
an yang benar menurut hukum syara', bila tidak dapat dicapai 
kecuali dengan ghibah, penyebabnya adalah salah satu dari ke
enam fakt.or berikut: 

Pertama, dalam keadaan teraniaya. Dalam keadaan demikian 
orang yang teraniaya diperbolehkan melaporkan perihal peng
aniayaan yang menimpa dirinya kepada sultan, kadi, dan selain 
keduanya yang mempunyai kekuasaan untuk menangani masa
lahnya atau kepada orang yang mempunyai kemampuan mengin
safkan orang yang berbuat aniaya terhadapnya. Ia diperbolehkan 
menceritakan bahwa si Fulan telah menganiaya dirinya, telah 
berbuat demikian dan demikian kepadanya, serta telah merampas 
sesuatu darinya, dan lain sebagainya. 

Kedu.a, meminta bantuan untuk mengubah perkara yang 
mungkar dan inenyadarkan orang yang durhaka supaya kembali 
kepada kebenaran. Ia boleh mengatakan kepada orang yang ber
kemampuan melenyapkan perkara mungkar, "Si Fulan telah ber
buat demikian, maka cegahlah dia dari perbuatan itu," dan seba
gainya. Maksud dan tujuannya ialah meminta bantuan untuk me
lenyapkan perkara yang mungkar. Tetapi jika ia tidak bermaksud 
demikian, maka hukumnya haram. 

Ketiga, meminta fatw~. Umpamanya seseorang berkata kepa
da mufti, "Ayahku telan menganiaya diriku, saudaraku telah 
menganiayaku, atau si Fulan telah menganiayaku dengan demi
kian, apakah ia boleh melakukan hal itu atau tidak, dan bagaima
na jalannya agar aku dapat terbebas darinya dan. mendapatkan 
hakku serta menolak perbuatan aniaya dariku?", dan lain seba
gainya yang semakna. Demikian pula bila seseorang mengucap
~ kalimat berikut kepada mufti, "Istriku telah berbuat anu ke
padaku, atau suamiku telah berbuat anu kepadaku," dan lain se
bagainya yang semakna. 

Hal di atas diperbolehkan karena diperlukan, tetapi yang le
bih hati-hati hendaknya seseorang mengatakan seperti berikut, 
"Bagaimanakah pendapatmu tentang seseorang yang perkaranya 
demikian, atau suami atau istri yang melakukan anu," dan per
kataan lain yang semakna. Ung_kapan seperti inl sudah mencapai 
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sasarari tanpa memakai ungkapan yang blak-blakan (terus te
_rang). Tetapi sekalipun demikian, menyebutkan secara jelas di
perbolehkan karena berlandas kepada hadis Hindun-yang akan 
kami ketengahkan, antara lain disebut bahwa Hindun mengata
kan:. 

,.~,--,1;"1-- ~ ,,,, ~r:i!.,(;i t1 )1J·. ~ ... , 
~_) .. Ji~ ' ..... ~ 0 .. ,'!: • "'"" ~ ~-(, .. 

~~,,~"'·~.if,\ - ·rw-11.J,.. .. ~ .~ 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Suf:yan adalah se
orang suami yang sangat kikir.• Rasulullah Saw. tidak mela
rangnya. 

Keempat, memperingatkan kaum muslim dari perbuatan jahat 
dan _lll8nasiha~ mereka. Yang demikian itu ditinjau dari berbagai 
s., antara lam: 

Mengungkapkan keaiban orang yang mempunyai aib dari ka
langan para perawi hadis dan untuk kesaksian. Hal ini diperbo
lehkan menurut kesepakatan kaum muslim, bahkan wajib karena 
diperlukan. 

Apabila ~da seseorang meminta nasihat kepada Anda karena 
ia akan berbesan dengan seseoran1 tertentu, bermusyarakah de
ngannya, menitipkan sesuatu kepadanya, atau bermuamalah de
ngannya, dan lain sebagainya, maka Anda diwajibkan menyebut
kan semua yang Anda ketahui tentang diri orang yang dimaksud 
dengan saran yang-mengandung nasihat. Apabila tujuan telah 
tercapai hanya dengan ucapan, "Engkau tidak baik bermuamalah 
dengannya, berbesan dengannya, janganlah engkau berbuat itu," 
atau ungkapan lain yang semakna, maka Anda tidak diperboleh
kan melebihi itu dengan menyebutkan keburukan-keburukan 
orang yang dimaksud. Tetapi jika tajuan masih belum dapat di
capai kecuali dengan menerangkan secara jelas dan terinci, maka 
sebutlah dengan jelas. 

Apabila Anda melihat seseorang membeli seorang budak, se
dangkan budak itu Anda kenal suka mencuri, suka berzina, suka 
mabuk atau perbuatan lain yang diharamkan, hendaklah Anda 
menjelaskan bal teraebut kepada si pembeli, jika si pembeli belum 
mengetahui hal itu. Kasusnya bukan hanya menyangkut masa1ab 
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l>udak saja, melainkan semua bar~g dagangan yang diketahui 
ada 4lib, wejib dijelaskan kepada pihak pembeli jika si pembeli 
masih belum mengetahui. 

Apabila Anda melihat seorang pelajar sering mengunjungi se
orang ahli bid'ah atau orang fasik untuk menimba ilmu darinya, 
$8dangkan Anda merasa khawatir si pelajar itu akan mendapat 
mudarat karenanya, maka Anda diwajibkan menjelaskan keadaan 
orang yang dimaksud dan menasihati si pelajar. Tetapi disyarat
kan hendaknya Anda bermaksud menasihatinya; hal inilah yang 
banyak. disalahgunakan, karena adakalanya seseorang terdorong 
oleh rasa dengki mengungkapkan hal tersebut; atau setan menge
labuinya, lalu membayangkan seakan-akan ia lak.ukan hal terse
but sebagai nasihat dan rasa sayang. Karena itu, hendaklah was
pada dan berhati-hati dalam hal ini. 

'Seseorang yang mempunyai kekuasaan, tetapi tidak dijalan
kan sesuai dengan semestinya, adakalanya karena faktor tidak la
yak menduduki jabatan itu, dan adakalanya karena dia seorang 
yang fasik atau melalaikan tugas atau hal lain yang semakna, 
maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada orang yang kekuasa
annya lebih tinggi daripada dia agar ia dipecat dan digantikan de
ngan orang yang layak; atau agar diketahui keadaannya, kemu~ 
dian diperlak.ukan dengan perlak.uan yang sesuai dengan keada
annya tanpa terbujuk olehnya. Hendaknya ia menganjurkannya 
untuk lurus; atau kalau tidak., maka diganti dengan yang lain. 

Kelima, bilamana seseorang terang-terangan dengan kefasik
an atau bid'ahnya, seperti terang-terangan meminum khamr, 
menganiaya orang, memungut pungutan liar, menarik pajak. seca
ra aniaya, menangani perkara-perkara yang batil, maka diperbo
lehkan menyebut perbuatan yang dilak.ukannya secara terang-te
rangan itu; tetapi haram menyebutkan selain itu berupa aib lain
nya, kecuali jika ada penyebab lain yang memperbolehkan hal itu. 

Keenam, memperkenalkan. Apabila seseorang dikenal dengan 
julukan rabun, pincang, bisu, buta, .tuli, juling, dan lain sebagai
nya, diperbolehkan menyebutkan hal itu dengan niat memperke
nalkan. Tetapi haram mengucapkan dengan niat menghina. Jika 
masih ada sebutan lain untuk memperkenalkannya, hal itu lebih 
utama. 

Demikianlah keenam faktor yang disebut oleh ulama me
nyangkut ghibah yang diperbolehkan. Di antara ulama yang me-
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nash-kan hal ini ialah Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam ki
tab lhya, demikian pula ulama lainnya. Dalil mengenai hal ini cu
kup banyak didapat pada hadis sahib lagi terkenal. Penyebab-pe
nyebab tersebut telah disepakati kebolehannya, yakni boleh mela
kukan ghibah. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

...... ,, .... ., ,,, ~ ,,, . ,, ,JI/! ..... 

·~~l:d~~~:~~~;~,~~1ti,~~~ 
~" . ,,, , ,. .... ,.,, ,, i .::t 

• d .. I~\"."'"_~. 
~ ...... ~.~ 

Bahwa seorang lelaki meminta izin kepada Nabi Saw., lalu 
beliau bersabda, "lzinkanlah dia masuk, dia adalah seburuk
buruk saudara sesuku." 

Imam Bukhari menjadikan hadis· ini sebagru dalil boleh 
melakukan ghilmh terhadap ahli kerusakan dan ahli keraguan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui lbnu Mas'ud r.a. yang menceritakan: 

' ,,,,,,, .,, ., /:I._,,,,,,.,,., - ~ ' , ,,, r,,,,,,... .. ,,, r ~ .. ~,..,...-:::,,, JlAi t;'7,,i ~ir.-.t"C,r~.,,,,,..,..,,, ~ 
~ .... 4»'' t..;,~ ~~ ' ,~;.-(.I~_)~ J-;. ~ \J"" ,,_,,,, J ,,::,r ir~ ~I,,,,, .... (-, , .......... , .... ,.-:..\ 

;ll ~_) •.. tl,L:, t ~\Al _;.1l ~ ~ ~.)~ 
{»\ ,,, ..:' i 3li .... ~ .... -1 ~r ~,,,. :' ~ J ~,,, ~~ -'~ I \' ,,,~ ~ .:,-' .. ~ ' L,:l.> ,-:;U....... (U 

A, ..... ~ (,' ,, .... :; :b.5. ,,, . ,,_,., .uJ ........ ,,J . ~ :u &e _p.;;=1y Ci" ;J ~ ~ ~ ,,, 
Rasulullah Saw. melakukan suatu pembagian (ghanimah), 
maka ada seorang lelaki dari kalangan Anshar berkata, "De
mi Allah, Muhammad tidak bermaksud karena Allah Suit. da
lam hal ini." Lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. dan 
menceritakan kepadanya perihal lelaki itu. Maka berubahlah 
roman muka _ beliau (marah), kemudian bersabda, "Semoga 
Allah merahmati Musa, sesungguhnya dia telah disakiti lebih 
dari ini, tetapi ia bersabar." 
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. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa lbnu Mas'ud r.a. menga
takan: 

Sesudah peristiwa itu aku tidak mau lagi melaporkan suatu 
pembicaraan pun kepada beliau. 

Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil mengenai ma
salah seseorang menyampaikan berita kepada saudaranya ten
tang apa yang dibicarakan orang lain mengenai dirinya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

;:.fi,Jli CG:£ (~1:, 7 . ~ ~,~.~--\l~ ~ ,!,~ 
.. l .. ,. ..... &e.~ ~ ~ ~ 

• ~.1 '1.ll(:l, ~ :~\!__-" uli 'o( ~t' ~ ~-! ~, ~ ~'::{ .. -d ;,~(/ ti 4.)-! 

"Aku menduga bahwa si Fulan dan si Fu.Zan tidak mengenal 
sesuatu pun dari agama kita." Al-Laits ibnu Sa'd -salah se
orang perawi hadis ini- mengatakan bahwa kedua lelaki itu 
termasuk orang-orang munafik. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Zaid ibnu Arqam r.a. yang menceritakan: 



Khasiat zikir dan doa 879 

Kami berangkat bersama Rasulullah Saw. dalam suatu perja
lanan, lalu dalam perjalanan itu orang-orang tertimpa kela
paran. Maka berkatalah Abdullah ibnu Ubay, "Janganlah ka
lian memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada di 
sisi Rasulullah sebelum mereka bubar dari sekelilingnya." 
Dan ia m,engatakan pula, "Apabila kita kembali ke Madinah, 
niscaya orang-orang yang kuat benar-benar akan mengusir 
orang-orang yang lemah." Lalu aku datang kepada Nabi Saw. 
dan menceritakan omongan tersebut kepadanya. Kemudian 
beliau mengirimkan kurirnya kepada Abdullah ibnu Ubay, 
hingga akhir hadis; dan Allah Swt. menurunkan firman-Nya 
membenarkan laporan itu, "Apabila data1(8 kepadamu orang
orang munafik" (Al-Munaafiquun:ll 

Di dalam kitab Shahih disebutkan hadis Hinduri21), istri Abu Suf
yan, dan ucapannya22> kepada Nabi Saw., "Sesungguhnya Abu 
Sufyan adalah suami yang sangat kikir," hingga akhir hadis. Juga 
hadis Fathimah binti Qais serta ucapan Nabi Saw; kepadanya: 

21) Dia adalah Hindun binti Utbah ibnu Rabi'ah ibnu Abdusy Syams ibnu Abdu 
Manaf ~-Qurasyiyyah Al-Absyamiyyah, istri Abu Sufyan ibnu Harb. 

. Dia adalah ibu daii Mu'awiyah ibnu Abu Sufyan, masuk Islam pada 
masa penaklubn kota Mekah, yakni sesudah auaminya maauk Islam lebih 
dahulu semalam aebelumnya; dia berbuat baik dalam lalamnya dan ikut 
Perang Yarmuk benuna auaminya, Abu Sufyan. la meninggal· dunia pada 
permulaan IIUUI& Khalifah Umar r.a., t.epat pada hari wafatnya orang tua 
Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. 

22) Lafaz qauliha dibaca jar di-'athaf-kan kepada ~ Hindun. Huruf' lam yang 
ada pada lafaz cm-nabi menwtjukba makna tablwla. 
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Adapun Mu'awiyah, dia orangnya miskin23>; dan Abu 
Jahm24> ia 'tidak pernah meletakkan tongk"at d~ri pun
daknya: ~> 

Peaintah untu)c membantah dan membatalkan gunjlngan 

Apab'ila m,endengar seorang muslim dipergunjingkan, k.ita dian
jurkan a.gar menyanggah dan memperingatkan orang yang mem
pergunjingkannya itu. Apabila orang yang bersangkutan tidak 
mau berhenti dari gunjingannya, hendaknya ia memperingatkan 
dengan tangannya; jika tidak mampu dengan tangan dan lisan
nya, hendaknya ia meninggalkan majelis itu. Apabila seseorang 
mendengar syekhnya atau lainnya yang berhak ia hormati atau 
orang ahli keutamaan dan kebajikan dipergunjingkan, maka hal 
yang telah kami sebut di atas harus lebih diperhatikannya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Abu Dardar.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah ber
sabda: 

"4,,,r,., ... (,.,.,,.,,.,~ ,,,.,,,..,i :,. ",,.,, ,, ,,,..,:,'!1 
-;,>~\~_J\;J,;~~_J&&'(U\:,_; *'~~~ J.)~ 

Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka 
Allah akan memalingkan wajahnya dari neraka kelak di hari 
kiamat. 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini sahih. 26> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim dalam hadis ltban yang cukup panjang lagi terkenal. 
-Ia menyebutkan: 

23) Di dalam kitab Imam Muslim disebutkan. ·Sha'l~ulcun la maala lahu." 
Makna yang dimaksud ialah, Mu'awiyah ibnu Abu Sufyan adalah orang yang 
fakir (tak berharta). 

24) -Dia adalah Amir ibnu Hudzaifah ibnu Ghanim Al-Qurasyi. 
25) Ungkapan ini menUDjukkan pengertian bahwa dia adalah seorang suami 

yang suka memukul istri. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa 
dia suka memukul wanita (istri-istrinys). 

26) Hadis lain dalain bab ini diriwayatkan dari Asma binti Yazid. Menurut 
Imam Turmudzi, hadis ini hasan. 
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J ,,, ~ "' 'J ,; ,,,,. .,:\ ,,,,, •/. ,,, 
I~ \t~~.,, ;\;'w' \ ,:,,~~ ..l"\-.::·4~~ ~'('\j 
~ 4):. ~ ~r~_J~ ~r 
,,,,,4'.ul--- {4~ ~- ~~'3 ,j.J: Jui~ { :-~, _,,.,, 
J ........ ~ _a,..... ii' .:) ~ ir. 
~ ,~,_;~.g ~ ~J~~~~\2\al :Jfa_J 

q -~·\t::' cill'· ~J {u\~\01~ :J(i.!j{,1 .f)J .:, .... ~ .. ..F' ,,, ... J ... -.,. 

Nabi Saw. berdiri untuk melakukan salat, tetapi mereka (para 
sahabat) berkata, 'Xe manakah Malik ibnu Dukhsyum?" Se
orang lelaki menjawab, "Dia adalah orang munafik yang ti
dak mencintai AUah dan Rasul-Nya . ., Maka Nabi Saw. ber
sabda, "Jangan engkau katakan demikian. Tidakkah engkau 
lihat bahwa dia telah mengucapkan kalimat, Tidak ada Tu
han selain Allah'? Dengan kalimat tersebut dia tnenghendaki 
keridaan Allah . ., 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Al
Hasan Al-Bashri rahimahullah: 

..... ~ ,,,,, ' -.,. ,,,,, ~--,f--:: • \J .,_,,,, "->~ 7 -:-(e;'; .,_.., ~"··--ec:1, ,,, ... ~~ ~ ,,,'~.) ,, &t ~ ~ .J~ <r. ~ /. (J 

~ ., ..... -. ,:.:--,.,, :J\~ .,(,· ·" .u,)\d1~_,1½ ..... ~ ........... 
~~ .... ~IG ,- .. 1_.J.~,,, ,,,,, ... c,--~, ~ 

,,,,, •• ..-.I ..... '~ ~. o.l,....,... c:- .., ~, -: :. ~ \ , .,)'' "-{. .... ~----: ,,, ~ ll'.l ......... J.) Lil ,, ,,, ,,,,. 
;,,--~ __r-J '-',,, "'~ r........._,,,.. ,,, 1 ~__;,,. c;.,-r -;,,~\ :J.( ..... ,til ""·". ,,,.,,.,d'?,11\~~ =t,,,,.t;~, ):, '~ ~"' '~ u__jN" ':I ' ... 
'"~1 ~ ,,..: .._ rf/~· u~: :--,,,,._,. ~, .. ::f~ ,, ....... , =~~,f~--: U) p~ ;J. ~~-

") ..... ., .... {1,,,,~t .... vc: .... J, "1, .... h--:1 ~:'1 ,,,,,,.~~,, .......... ~..bJ4J~,~Q ,e 1 "l,.J\.i5:. ~0, ~-1--- • .,,,,, ,,,,,, ,, ,,, . ~ 

·~P,~J 
Aidz ibnu Amr ---salah seorang sahabat Rasulullah Saw.
berkunjung ke rumah Ubaidillah ibnu Ziad, lalu ia berkata, 
"Wahai anakku, sesun,gguhnya aku pernah mendengar Ra
sulullah Saw. bersabda, 'Sesungguhnya sejahat-jahat peng, 
gembala ialah penggembala yang zalim terhadap hewannya. 
Maka hati-hatilah kamu, jangan termasuk di antara mereka." 
Lalu Ubaidillah berkata kepadan.ya, "Silakan duduk. Sesung-
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guhnya engkau termasuk sisa-sisa sahabat Muhammad Saw.• 
Aidz mengatakan, "Apakah· mereka mempun:yai sisa-sisa? Bu
kankah sisa-sisa itu bukanlah han:ya terdapat pad.a orang
orang sesudah mereka dan pad.a selain mereka?• 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari clan Shahih 
Muslim melalui Ka'b ibnu Malik r.a. dalam hadisnya yang pan
jang mengenai kisah tobatnya. Ia menceritakan: 

. , ' , 
ii1"J~ .... "=fiJ ~+~:,,~ .c~ru~~~~,J\i ~ ~_'41 .... ~ • ~_j )..,-J.., .... ~ ~ 
l/, \~ ..... '; . .4\~J~ ~ ~~ ~,, /,:'(f~.(. 

.. ; ~~ c,r.-.J ?"' w,,t • ' u--
~("2~J~ ,~:;t;cJ~~~~\~~~ ;,;;~4'.ll\jfo_; 
' ' ,:_. ..... ,,, -:J• ' • ,; 

41J\J"J"'tr4, ..... ~,lit-' ....,,z. t~~{b\ ,. "'J~~-!i ; ~.J,....... ~, l ~ '6'1;'.J ~. .. i:x 
J~ "':'~~\f<.&tl\~"-' ,_, ~I~ ( ,~_,~ ~\ ~~~ ,,, -- lJ"I';- ~_J ~ .... .. ,.,.,,, 

-~~ 
Nabi Saw. bersabda dalam keadaan duduk di antara kaum di 
med.an Tabuk, "Apakah :yang dilakukan oleh Ka'b ibnu Ma
lik?" Seorang lelaki dari Bani Salimah menjawab, "Wahai Ra
sulullah, ia tertahan oleh kedua baju burdahn:ya dan senang 
memandang kepada kedua sisi bajun:ya." Maka Mu'adz ibnu 
Jabal r.a. menyanggahn:ya, "Seburuk-buruk ucapan adalah 
apa :yang engkau katakan. Demi Allah, wahai Rasulullah, tia
da :yang kami ketahui mengenain:ya melainkan dalam keada
an baik-baik saja. • Rasulullah Saw. diam. 

Salimah dengan huruf lam yang di-kasrah-kan. 
'lthfaahu, kedua sisinya; makna yang dimaksud ialah mera

sa· takjub kepada dirinya sendiri. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Jabir ibnu Abdullah r.a. dan Abu Thalhah r.a. Keduanya menceri
takan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

, .,.J . " JJ. .. ,,,., ,, • "'"•.. ,,., • ~,~~-~ .... .,, .... i •·• .,, , .... 
~ ,.9<.!J,~,,~.J~. r;i' 'v' o~~cc ~~ 

~ .... ~-.,,,..T 7" ,,,, .,, .... 
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. ~ -~J1ll\ {j 1'-~, d ·.., "c. ~p J ~. , _;'i'r~~ lli•,.9 
~..:r ,,, ,,, ~(;r; IJ,,, ~u),ol-i,4,,1'(!"!.J r 
~ ·Jj,~ f:1~~ _;;.~1 ~;\ ~~ , E _;;!,-~ .. ~ ,~ 
y;;~~\~".1 ~~A''.°~ /i~ -:';'-,'-'!~ 4 y" ~ - L9. ., ~~~ ~ .. ,,,,,a_.r-1J,,,,;;;-;e,-~ ,,,,.~cr,,,,,, .. ,uc:::a ... 

• t',' _,,,.·~I~ • ~ ,.,,,, -·~\ 
~ ...... ~Y~ 

Tidak sekali-kali seseorang menghina orang lain yang muslim 
di suatu tempat, menginjak-injak kehormatannya, dan menja
tuhkan harga airinya di tempat itu, melainkan Al,lah akan 
membalas menghinanya, di suatu tempat1 padahal di tempat 
itu ia. memerlukan . pertolongan-Nya. Tidak sekali-kali sese
orang menolong orang. muslim di suatu tempat -yang kehor
matannya dijatuhkan dan harga dirinya diinjak-injak di tem
pat itu- melainkan Allah akan membalas menolongnya di 
suatu tempat yang ia sangat memerlukan pertolongan-Nya. 2?> 

Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Sunan Abu Daud mela
lui Mu'adz ibnu Anas yang menceritakan bahwa Nabi Saw. per
nah bersabda: 

J~~""·~ _ 1'\i~~ -~e&e~j!~y 
r.-, 0 ,.,,,,':,,.,,, ,,,f,,,, \S'~ :i~~1_, . .,,,,{~i,-~~ 
~~_J~.J l~.J ~;v- .. ,,, f~ ~ 
~ ...- ,.;'r ,.-,,,. -., J'c!\,•\'t-;;;--;..~ ·1 ::',£ i" .1 ~.:;. I 
i~~~ w . ,, ~ .. ...'-f iO;. ,.. - .. "'~\.i(f .. ,,,.. _,., ·"" (.)_ ,,,c~ 
Barang siapa yang membela seorang mukmin dari orang ·mu
naff,k, -aku menduga_ bahwa. beliau Saw. bersabda- Al,lah 
Swt. Clkt:Ln mengt!,_tus malaikat untuk melindungi dagingnya 
dari neraka J_q?i,cznam kelak di hari kiamat. Dan ~arang siapa 

27) u.ciia ini diriwll)'&tkan pllla oleh _Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, 
Jup oleh Adli-Dhiyaul Maqdisi di dalam Ju.tab Al-MuT,J,,tarah; hadis ini 
berpredikat haaan. 
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menuduh seorang muslim dengan suatu tuduhan dengan 
maksud memburuk-burukkannya, Allah akan inenahannya di 
atas jembatan neraka Jahannam hingga ia mencabut kembali 
apa yang telah dikatakannya itu. 

Ghlbah dengan hatl 

Buruk sangka diharamk.an, ~a dengan ucapan. Sebagaimana 
diharamkan berbicarakepada orang lain mengenai keburukan &e-' 

seorang, diharamkan pula membicarakan hal itu pada dirimu sen
diri dan berbut.Uk. san~ terhadapnya. 

Allah Swt, · bemrman: 

Jauhilah kebanyakan dari prasangka. (Al-Hujurat: 12) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda: 

~ J -:.~""',,,. ,,, ,,,,,,. ,,,, .• ,,, 
. .;,I; . , '"'=' l.1' 5-tt, 5)9 s.t,t,ty ~\11 

Hati-hatilah kalian terhadap prasangka, karena sesungguh
nya prasangka merupakanptmlikara yang paling dusta. 

Hadis yang semakna ·dengan hadis ini banyak. Makna yang di
maksud jalah berburuk sangka dan meyakinkan hati akan hal 
~but 28> serta menilai buruk kepada orang lain. Adapun duga-

28) 'Aqdul qalbi artinya membenarkan dugaan, 11811Dlpantanya hati cenderung 
kepada dugaan, dan bukan 888Uatu yang terbetik di dawn hati dan tidak te
iap. Pendapat ini dinukil oleh penulis di dalam kitab Syara.h Muslim melalui 
Al-Khaththabi dan membenarkannya. Kemudian ~ulis melllfatakan, Al
Qadhi menukil dari Sufyan, bahwa Sufyan pemah mengatakan, ~angka 
yang berdosa ialah yang terbetik di dalam hati, lalu pelaku.nya membicara
kaimya. Jika ia tidak membicarakannya, maka ia tidak berdoaa. Dengan ka
ta lain, apabila hatinya tidak Dieyakini, ia tidak berdosa; dan aebaliknya jika 
ia mey!lkini, maka ia berdosa. 
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an biasa dl,lll bisikan hati, apabila orang yang bersangkutan tidak 
tetap pada perasaan yang buruk itu, maka dimaafkan menurut 
kesepakatan ulama, karena tidak ada pilihan baginya untuk 
mengelak dan tidak ada jalan untuk melepaskan diri. Demikian 
makna yang dimaksud, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan 
di dalam hadis sahih dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda: 

,,, ,., ,,., .J ,.,,, ,, ,., 

l~:~, .lj .,~~, t; c ~ ,{_~, dJ L :.~~ (; ~ ~5j~ 4" 1 ~\ 
~ ,.,;.')N"-'J ~ ,.,~ -,,., ;,, ,., 

Sesungguhnya Allah telah memaafkan terhadap umatku apa 
yang dibisikkan oleh jiwa (hati)nya selagi tidak dibic;arakan 
atau dikerjakan. 29> 

Para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan bisikan hati ter
sebut ialah yang bersifat tidak menetap. Mereka mengatakan, 
"Sama saja apakah bisikan itu dalam bentuk ghibah atau kufur 
ataupun lainnya. Barang siapa yang terbetik rasa kufur dalam 
hatinya, tetapi hanya sekadar betikan hati tanpa sengaja memi
kirkannya, kemudian seketika itu juga ia membuang jauh hal itu, 
maka ia tidak kafir dan tidak berdosa." 

Di dalam Bab "Waswas atau Bisikan Hati" disebutkan sebuah 
hadis sahih yang menceritakan bahwa mereka mengatakan: 

,.,. ' -- ,,,, - ,, ,.,... ,,.,,,r~\;"",; r,,,, r~J,,.,,,,\ J " 1f,\1\ "-'''"' • _:a'-9 4'.J ~ ·\ ... \A \j~ ~...u ~_;U 
• l _..;. \ V ~ 0 

" • • f:' ,,)'if J,, ,.,. '1lj \~ 
~ .. ~ ~~ ,,,, 

"Wahai Rasulullah, seseorang di antara kami merasakan da
lam hatinya sesuatu yang merasa berat bila diucapkan. • Nabi 
Saw. menjawab, "Yang demikian itu merupakan iman yang 
jelas. •30> 

l 29) Di dalam kitab Shahihain melalui hadis Abu Hurairah r.a. disebutkan, 
"Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku apa yang dibisikkan oleh 
hatinya selagi tidak dikerjakan atau dibicarakan." 

30) Di dalam Shah.ii& Mrulim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bah
wa ada segolongan orang dari kalangan sahabat Nabi Saw. datang, lalu me
reka bertanya, CSesungguhnya kami menjumpai dalam hati kami 118SU&tu 
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Dan hadis-hadis lainnya yang telah kami sebutkan di dalam bab 
tersebut dengan pengertian yang semakna. Penyebab yang mem
buat hal ini dimaafkan ialah seperti yang telah kami sebutkan, 
yaitu sulit untuk menghindarinya. Yang dapat dilakukan hanya
lah membuang jauh keberlangstingan perasaan itu. Karena itu, · 
maka keberlangsungan. bisikan hati tersebut diharamkan. Untuk 
it~ilamana di dalam hati kita terbetik perasaan ghibah ini dan 
lain-lainnya yang termasuk maksiat, kita diwajibkan mem
buangnya jauh-jauh dengan cara berpaling darinya dan mengi
ngat hal-hal yang dapat melupakannya. 

Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Al,-Ihya menga
takan, "Apabila di dalam hatimu terbetik buruk prasangka, hal 
itu termasuk bisikan setan yang diembuskan kepadamu. Karena 
itu, dianjurkan agar engkau mendustakannya, mengingat setan 
adalah makhluk yang paling fasik." 

· Allah Swt. telah berfirman: ,,, 
1'; ~ 0; ,,,,:,,, ~ ~ "'t ~ l'I N. • \ _,, Ji"' • _,,,.; . \\"<j"':;i wS? \i ;~· \\"'<"'\ • "· \(<{~. ~ ...,... . ~- . ~ . u,,,~ ~ \6-: .. 

. ~ '. /.t ,~ ~ '1~\''' ~~ ·~ttc;-;! ~" ..... \''~i, ~, .. ,,, fJ ~ ~ ~ ~ . ;, ~ :..J-... C 
'\ \ ~~, ,,, 
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian 
orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti 
agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu 
kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan ka
lian menyesal <Jtas perbuatan kalian itu. (Al-Hujurat: 6) 

Karena itu, tidak boleh membenarkan iblis. Apabila ada suatu 
peitanda yang menunjukkan kepada kerusakan, tetapi kemung
kinan berbeda dengan kenyataan, maka tidak boleh· berburuk 
sangka. Termasuk pertanda buruk·.sangka ialah hatimu berbeda 
terhadapnya, lain dengan sebelumnya; sehingga membuat hatimu 
antipati terhadapnya, merasa keberatan dan tidak memperhati-

yang berat. bagi a.eorang dari Jwni mengatakannya.• Nabi Saw. bertanya, 
·Apakah kalian pernali menga]aminya?" Manka meiv"wab, -Ya.• Nabi Saw. 
benabda, -Yang demikian itu merupakan iman yang~-· 
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kannya lagi, serta tidak menghormatinya, bahkan hanya meman
dang kepada keburukannya saja. Karena sesungguhnya setan itti 
adakalanya mendekat di hati seseorang dengan membawa bisikan 
keburukan-keburukan orang laiu, lalu ia mengatakan, "Sesung
guhnya prasangka ini merupakan kecerdasan, kepintaran, dan ke
sensitifanmu." Sesungguhnya orang mukmin memandang dengan 
nur Allah, tetapi pada kenyataannya dia hanya berbicara melalui 
bujukan setan dan kegelapannya. Sekalipun hal itu diceritakan 
oleh orang yang adil, janganlah engkau mempercayainya; jangan 
pula mendustakannya, agar engkau tidak berburuk sangka terha
dap salah seorang dari keduanya. 

Bilamana terbetik di dalam hatimu buruk sangka terhadap 
aeorang muslim, tambahkanlah perhatian dan penghormatanmu 
kepadanya, · karena sesungguhnya hal itu membuat setan benci 
.dan dapat mengusirnya darimu sehingga tidak berani lagi membi
sikkan hal yang serupa karena khawatir kamu akan berbalik 
mendoakannya. Apabila engkau mengetahui kekel~ruan seorang 
muslim dengan suatu hujah yang tidak diragukan lagi, maka na-

\ 

sihatilah dia secara tersembunyi. Jangan sekali-kali engkau ter-
bujuk oleh rayuan setan yang akibatnya ia akan mendorongmu 
untuk mengumpatnya. Apabila engkau menasihatinya, janganlah 
menasihati dalam keadaan gembira karena berhasil memperlihat
kan kekurangannya, lalu ia akan memandangmu dengan pan
dangan penuh hormat, sedangkan engkau memandangnya dengan 
pandangan yang meremehkan; melainkan berniaUah untuk mem
bebaskannya dari dosa ketika engkau sedang sedih, sebagaimana 
engkau sedih bila dirimu mengalami kekurangan. Dianjurkan 
agar engkau mempunyai perasaan bahwa bila dia meninggalkan 
kekurangan itu tanpa nasihatm9-' lebih engk.au sukai daripada ia 
meninggalkannya berkat nasjhatmu. Demikian pendapat Imam 
Ghazali. . 

Kami telah menyebutkan bahwa apabila dalam hati sese
omg terbetik suatu buruk sangka, ia diwajibkan membuangnya 
jauh-jauh. Hal ini ~laku bila ia tidak dituntut · memikirkan hal 
tersebut oleh maslahat syariat. Apabila ia dituntut oleh maslahat 
syariat untuk memikirkan kekurangannya dan menyelidiki ~ 
tersebut, m-1al hal ini diperbolehkan seperti dalam masalah me
mandang cela para aaksi clan para perawi clan lainnya yang telah 
kami aebut di dalam Bab "Ghibah yang Dibolebkan". 
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Bertobat dan klfarat ghlbah 

Setiap orang yang berbuat maksiat diharuskan bersegera berto
bat. Dalam melakukan tobat terhadap hak Allah Swt. disyaratkan 
tiga hal, yaitu: 
1. Menghentikan perbuatan maksiat dengan seketika. 
2. Menyesali perbuatannya. 
3. Berjanji tidak akan niengulanginya lagi. 
Dalam melakukan tobat terhadap hak manusia disyaratkan pula 
ketiga hal yang tersebut di atas ditambah dengan yang keempat
nfa, yaitu mengembalikan hak kepada empunya dan meminta 
maaf serta membebaskan diri darinya. Orang yang melakukan 
ghibah diwajibkan bertobat dengan mengerjakan keempat hal ter
sebut, karena ghibah merupakan hak Adami, dan pelakunya ha
rus meminta maaf kepada orang yang dijadikan obyek ghibah
nya. 

Apakah pelakunya cukup hanya dengan mengatakan, "Aku 
telah mengumpatIJ)u. Maka maafkanlah diriku," ataukah harus 
menjelaskan apa yang diumpatnya secara rinci? Menurut teman
teman Imam Syafii, aqa dua pendapat: 

Pertama, disyaratkan menjelaskannya. Jika seseorang mem
bersihkan diri dari ghibah tanpa menerangkannya, hukumnya ti.; 
dak sah; perihalnya sama dengan masalah membersihkan diri 
dari harta yang tidak diketahui. 

Kedua, · tidak disyariatkan. Meng!!}gat hal ini termasuk hal 
yang dapat ditoleransi, maka tidak disyaratkan mengetahuinya; 
Lain halnya dengan masalah harta. · 

Pendapat pertama adalah pendapat yang paling kuat, meng
ingat ~usia itu adakalanya memaafkan pada suatu jenis ghi
bah, sedangkan pada jenis lain· tidak mau memaafkannya. Apa
bila orang yang dijadikan obyek ghibah tidak ada di tempat atau 
sudah mati, malul sulit untuk meminta maaf kepadanya. Tetapi 
menurut ulama, pelakunya dianjurkan banyak memohon ampun 
buatnya dan mendoakannya serta, banyak melakukan amal ke
baikan. 

Orang yang diumpat disunatkan IDellla&fkan pelakunya. T~ 
tapi hal ini tidak wajib, mengingat hal itu unya sekadar s~ 
la dan kebaikan dari yang bersangkutan~ JnaSalah sepenuhnya di
serahkan kepada pilihannya. Akan tetapi, disunatkan secara ku-
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kuh hendak.nya ia memaafkan agar saudaranya yang muslim ter
bebas dari malapetaka mak.siat ini, sedangkan ia sendiri akan 
memperoleh pahala yang besar dari Allah Swt. karena ia mau 
memaafkan; juga memperoleh kecintaan dari Allah Swt. 

Allah Swt. berfirman: 

• , •' ,:. ,,., ,,., ,, I-:":"~"~'.' L .,,,,, ., .. ,..,.., .-~:w(~ t=J1 --~~w,: ~,~~Y 
--~ .... ,,,,::--:.. ~ ~ ~ ... ..,, J .. .. ,,,, ,,,, 0 ,, 

"' C!-:'7. ?f 
lft.i~~JI :~1 -4,,., ,,,. 

Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebajikan. (Ali Imran: 134) 

Cara untuk menghibur diri agar mau memaafkan adalah, hendak
nya mengingatkan diri sendiri bahwa hal ini telah terjadi dan ti
dak. dapat dihapus lagi, maka tidak. layaklah menyia-nyiak.an ke
sempatan memperoleh pahala ini dan membebaskan saudara se
muslim. 

Allah Swt. berfirman: 
J ,, ,,., ,,,, / 

~ "J.:f "''? t--:;~, .,, ,,:-,,,,,..,,.,,,,,,,..,,,..,, 
U" : iS°.J__,..tJ I • ~~I ,t~ °""" ~ ;J [) "'~-J~ ~ _J 

Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya 
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diuta
makan. (Asy-Syuura: 43) 

. 'l~~t, <' ..... t" J 
W\ : ~~~\ ~ l/ ... _J-AS'\ ~ 

Jadilah engkau pemaaf. (Al-A'raf: 199) 

Ayat-ayat yang semakna dengan apa yang telah kami kemukakan 
tadi banyak junilahnya. 

Di dalam hadis.sahih disebutkan bahwa Rasulullah Saw. per
nab bersabda: 
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Al,lah selalu menoldng hamba, selagi si hamba tetap menolong 
saudaranya. 31) 

Imam Syafii mengatakan: 

Barang slapa yang dimintai maaf, lalu tidak mau memaaf
kan, maka dia adalah setan. 

Ulama terdahulu telah memhuat syair mengenai hal ini, yaitu: 

Dikatakan kepadaky,_ bahwa si Fulan telah berbuat buruk ter
hadapmu. Sedangkan kedudukan seorang pemuda itu aib bila 
dihina. Tetapi aku katakan, "Dia telah datang kepadaku dan 
meminta maaf, diat dosa itu bagi kami ialah meminta maaf." 

Semua yang kami sebutkan di atas mengenai anjuran memaafkan 
terhadap perbuatan ghibah merupakan pendapat yang benar. Apa 
yang dikemukakan dari Sa'id ibnul Musayyab yang mengatakan: 

.~s;~~ 
Aku tidak akan memaafkan orang yang berbuat aniaya kepa
daku. 

Demikian pula ucapan Tonti Sirin yang mengatakan: 

,,,, ,, ,,,,. /, ,,,,. \ ,.,, ,,, ) ,,, ,,.., ,,,, J. ,,, ,,,, 'ti ,,, 

~1 ;-,.,, ,.6:i w1-!~ ~,<,,,,ll >~~c;:·,,,.,, ~f ... ,,,, r.r~ , u ,,, , ~ ~ ,,, ... ~ " 
. ~Z:t~Ur\~F(;~-Q'.-!./~1==r~ ;;~~ 

31) Hadis ini merupakan bagian dari hadis. panjang yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim di dalam. kitab Shahih-nya melalui Abu Hurairah r.a. 
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Alm tidak mengharamkan ghibah terhadapnya, lalu aku 
menghalalkannya buat dia; karena Allah Swt. telah mengha
ramkan ghibah terhadapnya,, dan aku tidak akan menghalal
kan apa yang telah diharamkan oleh Allah Swt. selama-lama
nya. 

Pendapat itu lemah atau keliru, karena orang yang memberi maaf 
bukan berarti menghalalkan yang haram, melainkan hanya seka-
1dar menggugurkan suatu hak yang telah ditetapkan baginya. 
Nash-nash -baik dari Kitabullah maupun sunnah- cukup jelas 
menyunnahkan memberi maaf dan menggugurkan hak-hak yang 
khusus bagi orang yang bersangkutan; atau perkataan lbnu Sirin 
ini mengandung interpretasi lain, yaitu bahwa aku tidak membo
lehkan diriku dijadikan obyek ghibah untuk selama-lamanya. Hal 
ini benar, karena seandainy~ seseorang mengatakan, "Alm meng
halalkan kehormatanku bagi orang yang mengumpatku," hal ini 
bukan berarti bahwa dia membuka pintu lebar-lebar bagi orang 
lain untuk meng-ghibah-nya, melainkan ghibah tetap haram atas 
semua orang. 

Mengenai hadis yang mengatakan: 

,:, ,.....,.....,...,r,-:,~ ,,.. ,, ,; \.5 
3 

-:'"~ 7'\ l<J ,..,~, J ,,,,..,,,,, 
~c:...r.l,..u0 ~··,,,,,~ u~u r~--l>-~ 

. \!JI 1~. · " .~J~ ,,..~ JI J\i 4. ··~G v;J ~~~ ~ ,,,.... ...,, ... 
Apakah seseorang di antara kalian tidak mampu menjadi 
orang seperti Abu Dhamdham? Dia apabila keluar dari ru
mahnya mengatakan, "Sesungguhnya aku menyedekahkan ke
hormatanku atas semua orang. "32> 

32} Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam pembahasan etik.a Bab 
"Hadis-hadis yan:g Menceritakan tentang Seorang Lelaki yang MemaaJkan 
Lelaki 4in yang telah Mengumpatnya", yaitu dalam1 hadis no. 4886 dan 
4887, kit'ab Sunan Abu Daud; hadis berpredikat mursal lagi dhaif. 

Imam Suyuthi mengetengahkan pula hadis ini di dalam kitab Al-Ja
mi'ul Kabir, lalu meniabatkannya kepada lbnu. Sinni di dalam kitab 'Amalul 
Yaumi wal Lail.ah, dan Imam Dailami mengetengahk.annya melalui Anaa r.a. 
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Makna yang dimaksud ialah, "Alm tidak akan menuntut balas 
terhadap orang yang menganiaya diriku, baik di dunia maupun di 
akhirat." Hal ini dapat bermanfaat untuk menggugurkan per
buatan aniaya yang dilakukan sebelum adanya pembebasan. Ada
pun yang terjadi sesudahnya, maka diharuskan pembebasan yang 
baru. 

Namlmah 

Kami telah menerangkan keharaman dan daHlnya serta ancaman 
bagi pelakunya. Kami sebut pula penjelasan hakikatnya, tetapi 
dalam bentuk ringkas; dan sekarang kami bermaksud menjelas
kannya secara panjang lebar. 

Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bah
wa namimah pada umumnya hanya digunakan untuk menunjuk
kan makna bagi orang yang memindahkan ucapan orang lain ke
pada orang yang menjadi obyek, pembicaraan seperti ucapanmu, 
"Si Fulan telah membicarakan demikian tentang dirimu." Tetapi 
pengertian namimah sendiri tidak khusus menunjukkan makna 
tersebut, melainkan batasannya ialah 'membukakan apa yang ti
dak disukai untuk dibeberkan, baik tidak disukai oleh pembicara 
ataupun orang yang dibicarakannya atau orang ketiga'. Pembe
beran ini bisa melalui ucapan, tulisan, rumus, isyarat atau lain
lainnya yang semakna. Yang dipindahkannya itu bisa berupa 
ucapan atau perbuatan, dan bisa berupa aib atau lainnya, semua
nya sama saja. 

Hakikat namimah ialah membuka rahasia dan menyingkap
kan tabir mengenai hal-hal yang tidak disukai bila dibeberkan. 

Seseorang dianjurkan bersikap diam terhadap semua yang di
lihatnya menyangkut hal ikhwal orang lain yang bila dikisahkan 
tidak mengandung faedah bagi orang muslim, tidak dapat pula 
untuk menolak maksiat. Apabila seseorang melihat orang lain 
menyembunyikan hartanya, lalu ia menceritakannya, berarti ia 
melakukan namimah. 

Setiap orang yang disampaikan kepadanya namimah, lalu di
katakan kepadanya bahwa si Fulan telah mengatakan tentang di
rinya demikian, maka si penerima diharuskan berpegang pada 
enam perkara berikut: 
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Pertama, jangan mempercayai si penyampai berita; karena 
orang yang suka ber-namimah adalah orang fasik, sedangkan 
orang yang fasik beritanya tidak dapat diterima. 

Kedua, melarangnya berbuat demikian, menasihati, dan 
memburukkan perbuatannya. 

Ketiga, membencinya karena Allah Swt.; karena sesungguh
nya ia dimurkai oleh Allah Swt., sedangkan benci karena Allah 

, -Swt. hukumnya wajib. 
Keempat, jangan berburuk sangka terhadap si penyampai be

rita, berdasar firman-Nya: 

ck-~ tit ,,, "' ,s" ,,., -,J ""\ \T t ~\ --1\ . · . \ •.JI\~ -':.c:::-~\7>-
~ ,,,,,, c..r, '.J~ .,, • ,,,, 

Jauhilah kebanyakan dari prasangka. (Al-Hujurat: 12) 

Kelima, setelah mendapat berita itu janganlah engkau menyelidi
ki hal tersebut untuk mengetahui kebenarannya, karena Allah 
Swt. telah berfirman: 

Danjanganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. (Al-Huju
rat: 12) 

Keenam, jangan merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh 
si penyampai berita bila hal itu merupakan hal yang dilarang; 
Karena itu, janganlah menceritakan namimah-nya (kepada orang 
lain). 

Seorang lelaki menyebutkan sesuatu tentang diri seseorang 
kepada Umar ibnu Abdul Aziz. Maka Umar berkata: 

·~""\, -:~rr,-'-~-:::~(~,-; ~~ ,,,\ · ,(~~ -:::. . ':\ 
· •• A ..:~ .•• u., u , 0 , u.l.! ,'1.J.,,, ,.l u ., d, Jl 4J ;,' c.r, ~ • ,,,,. ,, ._,,,., "' -,,,, ' ., ,,., ._, 
:i:l\-t\c~.:;-_:;9\, ~,r, .~\!~~\!-5\) t~ho.U ':.,J'P- .. • ~'-7'.7 \--:;;:. • ,, ,,, .. ,,,,,,, -~) ... ~.,,., ~,,,,,., ,, ,,. ,,r ,~ ',.,_,,,":{;"\"" 
_)_ 

111 
. ~~ ~ ~: ~ c.:,..:;, &:, l ~.) ""t""' .. • ~ I A L \ 

ilf ,.. ,,,.... '-"".... ' .... <J .-..! 

~J"'':" ,,.,,,., ~,, . "1,,., ~ 't~.... \7,.; "" ~ ~ U :d.C'," ~ :, I 6 l \\: " \ ( • 41- 'f. ,; 
~ ..... I.IQ ~ ...... ti' . ,, .... 1 d, ~~, 'if ~" · : , ,",,-:-j.i~\"'tjlii ~-- .. ,~ ,LJ"8 ~':t 
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"Jika engkau menghendaki, maka aku akan mempertimbang
kan perkaramu. Jika engkau dusta, berarti engkau termasuk 
orang yang disebutkan di dalam ayat ini, 'Jika datang kepada 
kalian orang fasik membawa berita, periksalah dengan teliti. 
(Al-Hujurat: 6).' Dan jika engkau benar, maka engkau terma
suk orang yang disebut di dalam ayat, 'Yang banyak mencela, 
yang kian kemari menghambur hasutan.(AJ.-Qalam: 11).' Dan 
jiika engkau suka, maka kami memaafkanmu" Lelaki itu men
jawab, "Wahai Amirul Mu-minin, maafkanlah, aku tidak 
akan mengulangi perbuatan itu selama-lamanya.,, 

Seseorang ~elaporkan suatu perkara kepada Shahib ibnu Abbad. 
Di dalam h,ipor"-nnya itu ia menganjurkan kepada Shahib agar 
mengambil harta anak yatim yang jumlahnya banyak sekali. Ma
ka Shahib ibnu Abbad menulis di balik laporan itu: 

0 ' J ,,,,. & ! ,,,} ,,,,,,.. 
,.,~ . .---\,"~\~:!~Ji"' La ~..; .. ::::1s=zr~ .,~;~;-,ii 
~.!-'' ' ?) .. ~ .. ,.. ' ~ .. ~ .. ,.. 

" .-~\~~"':t~gy ,~\t-;~.~U~ ,~I{~ 
Namimah merupakan perbuatan yang buruk, sekalipun be
nar. Mayat, semoga Allah merahmatinya; anak yatim, semoga 
dijamin oleh AJ.lah; harta (peninggalan\ semoga dikembang
kan oleh AJ.lah; sedangkan orang yang ber-namimah, semoga 
dilaknat oleh Allah. 

Dllarang melaporkan sesuatu berlta kepada penguasa 
yang dlkhawatlrkan menlmbulkan kerusakan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Daud dan Imam 
Turmudzi melalui Ibnu Mas'ud r.a. yang.menceritakan bahwa Ra· 
sulutlah Saw. telah bersabda: 

~,,, ~ - ,, -! \!. ~",i ~ :',,, d ~ ~ -· ~ · ";ri ~ 
<J ~~ ' .. ~ ~ • c,r,.- '€ ,.. ... . ...,.. ,, ,..,.. ~,( ~,, ... 

. .J,1 ~\ ~ \jl, ~J €_.r\ 
Janganlah ada seseorang dari kalangan sahabatku menyam
paikan sesuatu kepadaku ·tentang seseorang, karena sesung-



Khasiat zikir dan doa 895 

guhnya aku menyukai bila aku keluar menuju kalian, sedang
kan diriku dalam keadaan berhati Zega. 33l 

Larangan menuduh nasab yang telah ditetapkan oleh 
hukum syarlat 

Allah Swt. berfirman: 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mem
punyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 
penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggung
jawabannya. (Al-Isra: 36) 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

· t~~. :,'JJ1J~~, =~~<~~~\ii,Jci:':.~\ 
.. ,- :.. .,,, ~ ( ,..;.. .,,, l : ;f'' ,,, .,,, 

• ..,.,, \ .1~ 
,,. " c,,,--,,, 

Ada dua macam pekerti di kalcingan manusia, keduanya me
rupakan perbuatan yang membawa. mereka kepacla kekufuran, 
yaitu. menuduh tentang nasab clan melakukan niyahah atas 
mayat. 

Larangan berbangga dlrl 

Allah Swt. berfirman: 

f~ tr.=:JI ~J5,~;~~j~\r;-g)U 
' 33) Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahnl.'!ld di dalam kitab Musnad de

ngan sanad herpredikat dhaif. 
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Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Dialah 
yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. (An. 
Najm: 32) 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Shahih Muslim, Sunan Abu 
Daud, dan kitab lainnya melalui lyadh ibnu Himar r.a. -seorang 
sahabat-yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah ber
sabda: 

Al ,,,, ..... ,...1'!,,,',,, 
J ~ '~-~ ,,,. ,., .... 1 ~.,,., 1"-',: (~~ \-;;,, \ ~~\ Jl:a:i ~ \ ~, 
p ~ '1ft. ~~~u ~,,,1.:1 ..7 u,,, ,,, ...,.,,.,. ,.,,,,, ~ ......... , ,,,, .... ,, .... ...,~ ..... 

-~\~~~-~ 

Sesungguhnya AUah Swt. telah memberikan wahyu kepadaku 
bahwa ber-tawadhu'-lah (rendah dirilah) kalian, hingga sese
orang tidak berbuat aniaya terhadap orang lain dan sese
orang tidak berbangga diri atas orang lain. 

Larangan menampakkan kegemblraan atas muslbah yang 
menlmpa seorang musllm 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Watslah ibnul Asqa' r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pemah bersabda: 

,,'. ,' J.••, ........ ,,,,,,. .... ,,, .... ,-;; ,;,J .... 
.. ~,,, J) \~ . ~~ .. 4j[; .~,i \ ~ t.:.~')/ .. ,,,,, ... iJ ~ ... .... ,, ~ 

Janganlah engkau menampakkan kegembiraan terhadap mu·--
sibah yang menimpa saudaramu, karena Allah akan berbalik 
merahmatinya dan mengujimu. 

Imam Turmudzi mengatakan hadis ini berpredikat hasan. 34> 

34) Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini laasan gharib. Tetapi sebenar
nya hadis ini laasan lighairihi. la mengetengahkannya melalui jalur Mak-Ind, 
dari Watailah ibnul Asqa'; lalu ia mengatakan bahwa hadis ini laasangharib. 
Ia telah mengetengahkan bagi hadis ini sebuah.syahid yang maknanya ber
dekatan melalui jalur Tsaur ibnu Yazid, dari Khalid ibnu Mi'dan Mu'11dz 
ibnu Jabal r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. peniah bersabda: 
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Larangan menghina dan mengolok-olok orang Islam 

Allah Swt. berfirman: 
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/ ,,, 
,,, ,, ,I) / ' ...... / ...... ,, ~.,.J,, ,,,,,, ~,,, ,,, ...... ,, J ,, ,,, /,, ._'t .... · :J1 d~-:;,I ~~· \:".'P:..A...--"'"' \()...f-\·o:.:UI 
~,,,,, ~ ~ ~ ,_;:ti ... ,,,,,,,,,, 4.J"';LJ .. ~~ ~u,-':! .. ,,, ,,,,_ 
~,, J ~ ,~.,....-: ....- li',,J.~ ~,,,J ..... ,,,,,,,: ~-'~~-q, SJ~':i ~4'.JJW ~{.J~ ..... ,,, "-~ 

V\ 1~_,.:jl -~ :JL~Us:~ ',l, 
(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela 
orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela 
dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk di
sedekahkan) selain sekadar kesanggupannya, maka orang
orang munafik itu menghina mereka. AUah akan membalas 
penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. 
(At-Taubah: 79) 

Hai orc;ing-orang yang beriman, janganlah suatu kaum meng
olok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang 

~!' :-',...4'Jl ~~,.:.;/ :/ 
• -~~--. • ~(YO .. i.:,- ilf ;;, r 

Bara.ng Biapa ya.ng menuduh saudaronya melalulum suatu dosa, maka ia ti
dai akan mati sebelum melalukan dosa itu. 

la mengatakan pula bahwa l,.adis ini luuan gharib. 
Al-Haf"izh mengatakan di dalam kitab berjudul •Jawaban terhadap Ha

dia-hadis" yang t.erdapat di dalam kitab Mashabihus Sun.n.ah dan dipredikat
kan sebagai hadis maudhu' (buatan), bahwa demikianlah Imam Turmudzi 
menilai masing-masing dari kedua hadis tersebut dengan hasan dan gharib. 
Predikat gharib karena sebagian perawi masing-masing dari kedua hadis ini 
menyendiri dari syekhnya, tetapi gharib-nya bersifat nisbiyyah. Sedangkan 
predikat luuan karena masing-masing memperkuat yang lainnya. 
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diolok-olokkan) lebih baik daripada mereka (yang mengolok
olokkan); dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) 
wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang 
diperolok-olokkan) lebih baik daripada wanita (yang meng
olok-olokkan), dan janganlah kalian mencela diri kalian sen
diri, dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelar
gelar yang buruk. (Al-Hujurat:-11) 

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. (Al-Huma-
· zah: 1) 

Hadis sahib dalam bah ini banyak sekali dan sulit dihitung, dan 
kesepakatan ulama menetapkan bahwa perbuatan ini diharam
kan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. te
lah bersabda: 

\,,,,,(~~ .... \ ,,~ ~ ,~~ .... \"J:. .... ,:--::.:--v \"'' ,;\ ~.:, '!JJ-/~ ;x_J ~~':'J J.J C.~« If ~\;«J ~_, C.~~ ;J 

~~r l)\~~i,\i~~o:ii'~ · ,, .... 1-;:_/~J"'-:'°•,, .... -r. 
.... ' ~~ . ., ~.J c.~~~~ .... L1 
~ )J.! ,, .... ...,..,.... ~~~.... -'-J1,!;"'~ ~ tt!~ 
~ ..... \~o~~ .. ;J_j c.l.,... !le.,,,. ~ 

.. "\. ,:,<-~\:"' ..f,)lf o ~c}\~j .\';')•~ Uy ;-. ,.,. :, , ~ • ~ ., .... .. ...... ,.,,:- ,. 
~ f,::: .... ,J~ ~-' -.,,t ,~c. ~, ~-\Q ~u\jlj\ 5t 
~F~ ~ J. ,,_ • ,P.h ~ ..... J,,..... 

-~J .4>~-'v.l 
Janganlah kalian saling dengki, ~aling mencela, saltng m.em
benci, \ dan saling bermusuhan; jangan pula sebagian kafian 
berbuat aniaya terhadap sebagian yang lain,· tetapi jadilah 
kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang 
muslim adalah saudara orang muslim yang lain, tidak boleh 
menganiaya dan menghinanya, tidak boleh pula merendah-
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kannya. Takwa ada di sini -Beraya mengisyaratkan ke dada
nya sebanyak tiga kali-. Cukuplah dianggap suatu keja'iatan 
bagi seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. 
Setiap orang muslim atas orang muslim lairinya diharamkan 
darah, harta benda, dan kehormatannya. 

Menurut kami, betapa besar manfaat dan faedah hadis ini bagi 
orang yang memikirkan maknanya. 

Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam kalbunya 
terdapat rasa takabur seberat biji sawi. Kemudian ada se
orang lelaki bertanya, "Sesungguhnya seorang lelaki menyu
kai bila baju dan sandalnya baik." Nabi Saw. menjawab, "Se
sungguhnya AJ,lah itu indah lagi menyukai keindahan. Taka
bur ialah menolak perkara yang hak dan menghina manusia." 

Batharu.l haqqi, menolak dan tidak mau menerima perkara 
yanghak. 

Ghamthun naas, menghina orang lain dan memandangnya 
rendah. 

Haram melakukan kesakslan palsu 

Allah Swt. berfirman: 
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~~ -';J,., ~t,--~1,h ~\,~,,~'u ~;,,,J~ ,~1aN" 
~ . ~ u.., \: '"';' ' • .. ,..,. • •. J 

.. 1 ~,,~ ,;.-- l~ ':'~,~, , ...... \ 1-b.. 
"'' t ·~ 11 • ~ 00 ~.J v--li"' 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mem
punyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 
penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertang
gungjawabannya. (Al-Isra: 36) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Bakrah -yakni Nufai' ibnul Harits r.a.
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

,,.~ ~ ,,,,, ; , ";:,;, ..... ,, ; ~, ,_ ..,., ,,,. .-
2,, J·"\;'J::, : \:Ji - \j )ti - ' 4\.J'J\ .AC:-~ --· \ "' ~.J .. • . J;,_ . '-?.·-; ;, 

6 .... ..-: ..... ,, J. ,,J J ' J .... ,, ,, ~ ; ' t:'f?.'5~ ,&~1 t,.;_j,c;_f ,;i)~ ~Y.,)ttJ\i ,~\ 
(~1 ,-?;jj,~~~j ,_/'~, J(\_jj.gf :j~~ 

" . ....-;&. I~-0 r:\i ~ ..... r~, -~ "i\" • .. .. = • .. ~.J~ o.!J ... ~ ..,, .. 
"Maukah kalian aku beri tahukan tentang dosa yang paling 
besat?" (Hal ini dikatakannya) sebanyak tiga kali. Lalu kami 
menjawab, 'Tentu saja kami mau, wahai Rasulullah." Nabi 
Saw. bersabda, "Mempetsekutukan Allah, menyakiti kedua 
orang tua, • ketika itu beliau bersandar, lalu duduk dan ber
sabda, "Ingatlah, dan perkataan dusta serta kesaksian palsu. • 
Beliau masih terus mengulanginya hingga kami mengatakan, 
"Seandainya beliau berhenti." 

Hadis mengenai bah ini cukup banyak, tetapi apa yang telah kami 
sebutkan ini sudah cukup; dan kesepakatan ulama telah terben
tuk yang isinya mengharamkan hal ini. 

Larangan menyebut-nyebut pemberlan 

Allah Swt. berfirman: 

~· \ .;.r--- ~---h. tc~ 4~ if-N ,.~.,, -=-,, 1, ,~u: 
4S:l '.J 4JA" y_ )'9 ; . ~ ,}!,.., ~ .. 

'r\t. ··~ ,,,, 
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Hai orang-orang beriman, janganlah kalian menghilangkan 
(pahala) sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan me
nyakiti (perasaan si penerima). (Al-Baqarah: 264) 

Menurut ahli tafsir, la tubthilu shadaqaatikum artinya "janganlah 
kalian menghilangkan pahala sedekah". 

Ada tiga macam orang yang kelak di hari kiamat AUah tidak 
mau berbicara kepada .mereka, tidak mau melihat mereka ser
ta tidak mau membersihkan mereka, dan bagi · mereka siksa 
yang pedih. Rasulullah Saw. mengucapkan kalimat ini seba
nyak tiga kali. Abu Dzar bertanya, "Alangkah kecewa dan me
ruginya mereka. Siapakah mereka, wahai Rasulullah ?" Nabi 
Saw. menjawab, "Orang yang memanjangkan kainnya, 35> 
orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, dan orang 
yang melariskan barang jualannya melalui sumpah dusta." 

35) Al-mu,,bU, orang yang memanjangkan kainnya dengan niat takabur. Demi
'kian menurut penafsiran yang disebut oleh hadis lain, yaitu: 

Allah tidak mau memandang kepada orang yang menyeret kainnya karena 
angkuh. · · 
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Larangan melaknat 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Tsabit ibnudh Dhahhak r.a., salah seorang saha
bat yang ikut dalam Ba'iatur Ridhwan. Ia me~ceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

Melaknat orang mukmin sama dengan membunuhnya. 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
H~airah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. bersab
da: 

Tidak layak bagi orang yang shiddiq menjadi orang yang su
ka melaknat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Datda r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah ber
sabda: 

.J:r;ff.1.~~~J~;~!. s~1~,5~~ 
Orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi 
syafaat, tidak pula menjadi syuhada di hari kiamat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Tunnudzi melalui Samurah ibnu Jundub r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

'~\.,..1,... :"'- ..1...- ~ \ l:"'.:L ,,,-!_...<a,~• 
• _)UJ ~Ill.,,~,, l'.J~ '~.)'U )I 

-,,,, ,- ~ "'~ F ;. ,,, ,,,, :,-r--, 

Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, ja
ngan pula dengan murka-Nya, serta jangan pula dengan 11-e
raka. 



Khasiat zik.ir dan doa 903 

lmam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpedikat hasah sa
hih. 36) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

Orang mukmin bukanlah orang yang suka menuduh, bukan 
orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji, 
bukan pula orang yang berkata kotor. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat ha
san. 37> 

36) Hadis ini berasal clari Al-Hasan Al-Bashri, dari Samurah; tetapi Al-Hasan ti
dalt pemah mendengar dari Samurah. Meskipun demikian, hadis ini luuan 
berikut syawah.id-nya, antara lain dua hadis sebelumnya dan satu hadis se
sudahnya. linam Twmudzi mengatakan, dalam bah ini .ada hadis lain dari 
lbnu Abbas, lbnu Umar, dan Imran ibnu Hushain. 

37) Hadis diriwayatkan pula oleh lbnu Hibban di dalam kitab Shahih, demikian 
pula Imam Haltim; sanad hadis ini berpredikat luuan. 



904 Khssist zik.ir dsn dos 

Sesungguhnya seorang hamba bila melaknat sesuatu, maka 
laknatnya itu naik ke langit, tetapi semua pintu langit ditutup 
baginya. Kemudian laknat itu turun kembali ke bumi, tetapi 
semua pintu bumi tertutup untuknya. Selanjutnya laknat 
mencari jalan ke kanan dan ke kiri; apabila tidak menemu
kan lagi jalan keluar, maka ia kembali kepada orang yang di
laknat. Apabila orang yang dilaknat berhak menerimanya, 
(mengenainya); dan jika tidak, maka ia akan berbalik kepada 
orang yang mengatakannya. 38> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Daud dan Imam 
Turmudzi melalui lbnu Abbas r.a., bahwa Nabi Saw. pemah ber
sabda: 

,, ' ,: ,,, {!" ;.' ,-A ,, ,,,,. ,, 

1 ,.,,~ t:':u, ,,,,,, ,,.,,, JA" \., ~".J rr":. ,: , :i ~. -~ . ,",-,.,-, ~ o-=ulJ" ,,,.. ,, ·J~:, .. 

Barang siapa melaknat sesuatu, padahal tidak pantas meneri
manya,. maka laknat itu akan berbalik kepadanya. 39> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Im
ran ibnu Hushain r.a. yang menceritakan: 

:- ...... ' ...... ' J .Cl ( ~~~ . ~,,. ~~:-' o;J4ll~-;;~l:£l ~..,"(1,~-. 91 ..... ---.., ~~r-:'--',,,.. ,,, ~~~ ... 
~~ ~~~::-~ 1<i6le ¥'~\'.(, a~,,,;~ 

4 :J•~ ;J';; .J, . ~,- V 

,,,,;~,~~ ,,,~l~~,,,1 ';;~~,~~J},-'a~ J .. ~ ~ ...7,,, .. f.,,,. ,, :.,r-: 

.~§);($~~J 
Ketika Rasulullah Saw. berada dalam suatu perjalanannya, 
terdapat seorang ·wanita dari kalangan Anshar yang unta 
kendaraannya larat, lalu wanita itu melaknatnya. Rasulullah 

38) Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam pembahasan etika Bab 
"Laknat". Di dalam sanadnya terdapat Namran ibnu Atabah Adz-Dzimari, 
tiada seorang pun yang menilainya tsiqah selain lbnu Hibban; sedangkan 
perawi lainnya tsiqah, dan diperkuat oleh hadis berikutnya. 

39) Hadis sahih. 
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Saw. mendengar. [aknatnya itu, maka beliau bersabda, "Am
billah oleh kalian apa yang ada di atas punggung unta itu, 
lalu lepaskan dia, karena s~sungguhnya dia telah terlaknat. 

Selanjutnya Imran ibnu Hushain r.a. mengatakan, "Sekarang aku 
melihatnya (unta itu) berjalan di antara orang-orang tanpa ada 
seorang pun yang mengganggunya." 

Para ulama berselisih pendapat mengenai keislaman Hushain 
-orang tua Imran- dan predikat sahabatnya. Tetapi menurut 
pendapat yang sahih, ia telah masuk Islam dan menjadi sahabat. 
Karena itu, kami mengatakan radhiyallaahu 'anhuma, ditujukan 
kepada keduanya. 

Ketika seorang pelayan wanita berada di atas hewan kendara
an (unta)yang juga meTJ,gangkut sebagian per.bekalan. kaum; 
di saat wanita itu memandang kepada Nabi Saw., tiba-tiba 
untanya membuat ulah hingga merepotkan mereka, maka pe
layan wanita itu mengatakan, "Ya Allah, laknatlah unta ini." 
Maka Nabi Saw. bersabda, "Jangan biarkan seekor unta yang 
terkena laknat berada bersama kami." 

Di dalam riwayat lain disebutkan: 

1,~.~., '--, ~ ~::f r~.r~~( - ( rz ~;.;,-:~ 
• (::J \SJ ,;.u ~ ~ ~!) • ,, ' ~ 

Jangan biarkan menemani kami seekor unta (kendaraan) pun 
yang telah terkena laknat dari Allah Swt. 

Hal dengan memakai huruf ha yang di-fat-hah-kan dan huruf lam 
yang di-sukun-kan merupakan kata seru untuk menghardik unta. 
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Boleh melaknat ahll makslat yang dlkenal dengan tldak 
menyebutkan namanya 

Telah ditetapkan di dalam hadis-hadis sahih yang masyhur, bah
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

. I: ,,,,, ~~:!.("' ,,,...- ..., "J' ....-". 
.~~, ···~" .. ~~~\41)\s.:;J 

Semoga Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya 
dan wanita yang meminta rambutnya disambung, hingga 
akhir hadis. 

Semoga Allah melaknat pemakan riba, hingga akhir hadis. 

Semoga Allah. melaknat orang-orang yang membuat gambar 
(pa tung). 

Semoga Allah melaknat orang yang mengubah menara bumi 
(petunjuk arah). 

i ~",;j\ J.. ,,,,, ,: 1,~h ~ \ ,:' ~ 
• ·,•.:. "~ ~-}, (.)JU 

Semoga Allah melaknat pencuri telur. 

' ' ~ ...-: ' ...-: . iU)\ ~=--, ~s :. "'11 t>, :"~t, , ~~~~~--tu,:--_;, ,,, ~L.:. v ~ ,,, .. 7 er ~ 

Semoga Allah melaknat orang yang· melaknat kedua orang 
tuanya, dan Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih 
untuk selain Allah. 
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'.. \J:'.:i.._:6} ~,:! .. ---\~, \f~((~~~~~ A\\ " -:>-"-19 (S'_jl_J " ,,, I.T ,- ,,,, ... ~ ,,,,, ... ~~<a"r' -; ,, ,,,, \ @\"" ~ ~ , .. ·~ ~ ~-- ,,, ~ 
Barang siapa yang membuat-buat suatu perkara bid'ah di ka
langan kami, atau memberikan perlindungan kepada orang 
yang bid'ah; semoga laknat 'Allah, para malaikat, dan manu
sia semua tertimpa kepadanya. 

Ya Allah, laknatlah Ri'lan, Dzakwan, dan Ushayyah; mereka 
telah durhaka terhadap Allah _dan Rasul-Nya. 

Ketiganya merupakan tiga kabilah bangsa Arab (yang telah mem
bunuh para ahli qurra utusan Nabi Saw. kepada mereka, pent.). 

Nabi Saw. telah bersabda: 

Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi karena diharam
kan kepada mereka lemak, tetapi mereka menjualnya. 

Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang 
Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka seba-
gai masjid-masjid. ·· -

-- ff·~~;i" r..--•u jt'd. ~,,,,.,, ,..,,,,,~., ~ ....... ...,. u ",. ... ',,, ~~ ls ~ \ ~ JI • ":... \ :",.; • 
......___,,,,, ,,,, ; . ~ ';,,, ,,,, ;, ,,,, • ,,,, ~,,, .. • i:),,11,J 

· 4~~,\ :71h 
Semoga Allah melaknat kaum lelaki yang meniru-niru kaum 
wanita, dan kaum wanita yang meniru-niru kaum lelaki. 



908 Khasiat zikir dan doa 

Semua lafaz hadis di atas sebagian berada pada Shahih Bukhari 
dan Shahih Muslim, dan sebagian lain ada pada salah satu di an
tara keduanya. Sesungguhnya kami hanya menyebutkan hadisnya 
saja, tanpa menyebut jalur-jalurnya -mengingat hadis tersebut 
telah terkenal- demi meringkas isi kitab. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Jabir r.a.: 

,,, ,,.. ,; ,,... ' ,,... ~ " ~:__~ ~,,.... ., .!; ,"r,.... , .... ~ -:,';-- .. ".'::: "'tl ~ :;.~ .r,, 1t 
~~~_.., ~~!J r-:-'--'~ ' ~"' 

--· . ~:j "Ji, tu\~ l jtii 
Nabi Saw. melihat seekor keledai yang telah diberi tato pada 
wajahnya, maka beliau bersabda, "Semoga Al,lah melaknat 
orang yang menatonya." 

Di dalam kitab Shahihain disebutkan seperti berikut: 
,,,.... II \ ,,... 

--L...l _ .::-.1,,...,.. ~ - • e:;;;0 ~--- r~,~-=-~, ,. ,.., ,....,,,., ~"\ ~i 
u;;:: ~ (.)"',,, ~.. ,,,. v' ~ (S"f!'..J __p-&, iY- u 

p~,~ \~~\a~ ;'G .,.,~~,~j ~ ~.~, 
,.....,.....,..., , j\i ~ ..... ,.. ..:~.w~;; S:..i ~ J ~ ~, , !11 3 'J 
u-J,> ~.J,,.. .. ;1) "'_,.,.u _J "',,.. ~ 

. {$(J~j~(\Q{t,t; 1:J\oJ'{u, ~ L.;;_ v ,,.....,,,, ... ~ 

Ibnu Umar r.a. bersua dengan sekumpulan anak-anak remaja 
dari kalangan Quraisy yang sedang menjadikan seekor bu
. rung sebagai sasaran, lalu mereka memanahinya. Ia berkata, 
"Semoga Allah melaknat orang yang melakukan demikian. Se
sungguhnya Rasulullah Saw. telah bersabda, 'Semoga Aflah 
melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa se
bagai sasaran'." 

Melaknat seorang muslim yang terpelihara; haram huk.umnya 
menurut kesepakatan ulama kaum muslim; dan diperbolehkan 
melaknat orang yang memiliki sifat tercela, seperti mengucapkan, 
"Semoga Allah melaknat orang yang zalim, yang kafir, yang fasik, 
ora:ng Yahudi dan Nasrani, serta orang yang membuat patung," 
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dan lain sebagainya, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal di 
atas. 

Melaknat seseorang secara tertentu dari kalangan mereka 
yang terkenal suka melakukan maksiat 40> -misalnya orang Ya
hudi atau orang Nasrani, orang zalim, pezina, tukang membuat 
gambar, pencuri atau pemakan riba- menurut makna lahiriah 
hadis tidak diharamkan. 

Imam Ghazali mengisyaratkan bahwa hal tersebut diharam
kan, kecuali terhadap orang yang telah kita ketahui pasti bahwa 
dia mati dalam keadaan kafir, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Fir
'aun, Haman, dan lain-lainnya yang serupa dengan mereka. Imam 
Ghazali mengemukakan alasannya, "Dilarang karena laknat arti
nya menjauhkan orang yang dilaknat dari rahmat Allah Swt., se
dangkan kita tidak mengetahui amal apa yang memungkasi si ka
fir dan si fasik ini." Imam Ghazali mengatakan pula bahwa orang 
yang telah dilaknat oleh Rasulullah Saw. secara tertentu dapat 
diinterpretasikan bahwa beliau mengetahui kematiannya dalam 
keadaan kafir. 

40 } Al-Hafizh ibnu Hajar mengatakan bahwa syekh mereka, yaitu Imam Bulqini, 
mengemukakan hujahnya terhadap apa yang dikatakan oleh Al-:Muhallab 
mengenai boleh melaknat orang tertentu, yaitu dengan hadis yang mencerita
kan tentang seorang wanita yang diajak suaminya ke tempat peraduannya, 
lab~ ia menolak, maka malaikat melaknat wanita itu hingga pagi harinya. 
Tetapi sebagian ulapia yang kami jumpai bersikap tidak menanggapi masa
lah ini. Yang melaknat adalah malaikat, maka kesimpulan dalil terbatas ha
nya pada boleh mengikuti jejak mereka (para malaikat) dan membenarkan
nya. Akan tetapi, di 

0

dalam hadis tidak disebutkan nama wanita yang dilak
nat. 

Apa yang telah dikatakan oleh Syekh kami lebih kuat, karena malaikat 
adalah makhluk yang di-ma'shum, sedangkan mengikuti jejak orang yang di
ma'shum ditetapkan oleh syariat; dan pembahasan mengenai boleh melaknat 
orang secara tertentu terkandung di dalamnya. 

Al-Alqami di dalam Syarah Jami'ush Shaghir mengatakan bahwa ba
rangkali perkataan malaikat berbunyi seperti berikut, "Ya Allah, laknatlah si 
Fulanah yang menolak diajak suaminya l!:e peraduan," atau wanita yang me
nolak ini. Wanita tersebut ditentukan namanya atau diisyaratkan. Al-Bulqini 
mengemukakan alasannya, bahwa dhamir yang ada pada lafaz la'anat-haa 
kembali kepada wanita tersebut secara khusus, maka sudah seharusnya ada 
sifat yang membedakannya (dari yang lain), adakalanya dengan isim (nama) 
atau isyarat yang ditujukan kepadanya. 
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Selanjutnya Imam Ghazali mengatakan, "Hampir mendekati 
dengan laknat ialah mendoakan keburukan terhadap manusia, se
kalipun terhadap orang yang zalim. Misalnya seseorang meng
ucapkan, 'Semoga Allah tidak menyehatkan tubuhnya, semoga 
Allah tidak menyelamatkannya,' dan lain sebagainya yang semak
na; semua itu merupakan hal tercela, demikian pula melaknat se
mua hewan dan benda padat. 

Abu Ja'far An-Nahhas meriwayatkan dari sebagian ulama 
yang mengatakan, "Apabila seseorang melaknat sesuatu yang ti
dak berhak dilaknat, hendaklah ia segera menyusul laknatnya itu 
d~ngan ucapan, "Kecuali jika ia tidak berhak41

) (mendapat 
Iaknat)'." 

, Orang yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar ser
ta semua pendidik diperbolehkan mengatakan kalimat berikut ke
pada orang yang bersangkutan, "Celakalah engkau, atau hai 
orang yang lemah keadaannya, atau hai orang yang sedikit me
ngoreksi dirinya, atau hai orang yang zalim,'' dan lain sebagainya 
yang serupa, tetapi tidak sampai melampaui batas hingga dusta; 
serta di dalamnya tidak boleh ada kalimat yang bemada menu
duh, baik secara terang-terangan ataupun secara sindiran atau 
kiasan. Sekalipun ia benar dalam hal tersebut, yang diperboleh
kan hanya seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Hen
daknya ia lakukan demikian dengan tujuan mendidik dan mem
peringatkan serta memakai bahasa yang dapat mengetuk hati. 

Kami meriw~yatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Anas r.a. yang mertceritakan: 

-1,~ ~r,,,.,t,,,, .... ~,.,., ,1,,, F::/,;-&>~~\J~'~.., ,~t : ow ""U,-U '-' ... -,.,j ...)'~I ~., ~ '\.U "' • i) 1 
~ • ~ ~..,,,/ J .,.,.. ;., 

J\j ~x1-:-~\s~, ,,,~,J/lj,txr1hJ .. ~\~/ .... ,,....~, 
., ~~ ~) - '-'(,, ~_),-, 

/,',,,,~~ ~ i11~_\ 
-~Q ,, "\t~i.;j.J\.~. 

••_,,I • .), ,,,,,, ,, ~ 

41) Makna yang dimaksud adalah agar laknat tidak berbalik kepada orang yang 
mengucapkannya bila orang yang dilaknat tidak berhak menerima laknat
nya, seperti yang telah disebutkan oleh hadis di atas. 
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Nabi Saw. melihat seorang lelaki menggiring seekor unta ba
danah (unta kurban). Maka beliau bersabda, "Naikilah!" 42

) 

Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya unta ini adalah badanah." 
Nabi Saw. bersabda lagi, "Naikilah!" Pada yang ketiga kali
nya beliau Saw. bersabda, "Naikilah, celakalah engkau." 43

> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang menceritakan: 

,,... ,· / ' ... ... / / 

J :,,. ... ~ ... ~~ cfctl~J.\\J"-'C½~ \·.,~ 1! 
~~~ r~~-- -4 ,, ,~~,i ~ /... ~ ,, 
~ ~3~, ~== ~~~ ls_;/4~~~{\J\ ,(:-:~,, 
.. ~ _, ~ .,_,\a,/ \ Ji,0/ 

"':: ~--- 7 ...... ,1'tt:,,,, ~,;1--:-:-...- ci~{l,\\~~.J_\\ ,~_) _ ..... u ~ y _J ~J f """""J,., ,,. j"' ,, ,,:.J"~,.::--... ,, ~,,, \• \ 
• ,., .l,, 

Ketika kami berada di sisi Rasulullah Saw. yang sedang me
lakukan suatu pembagian (ghanimah), datanglah Dzul Khu
waishirah 44> kepadanya, yaitu seorang lelaki dari kalangan 

42) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan bahwa hadis ini da
pat diinterpretasikan bahwa lelaki itu terpaksa harus menaikinya, seperti 
yang disebut di dalam hadis lain mengenai masalah ini. Ketika Rasulullah 
Saw. ditanya mengenai mengendarai hewan kurban, beliau bersabda: 

Naikilah dengan cara yang makruf bila engkau te,paksa menaikinya hingga 
engkau menemukan kendaraan lain. 

Syarat boleh menunggangi menurut kitab Al-Majmu' dan Syarah Muslim 
ialah keadaan darurat. Pendapat ini dapat dijadikan pegangan. 

13) lbnu Allan telah mengatakan, "Sesungguhnya Nabi Saw.- me:pgucapkan kali
mat. "WaiJalw.," kepada lelaki tersebut, padahal kata wailai sekalipun me
nunjukkan makna azab tetapi yang dimaksud untuk mendidik; karena ia se
lalu bertanya berulang-ulang kepada Nabi Saw., padahal perkara yang dita
nyakan tidak sulit. Yang dimaksud bukan merupakan laknat, melainkan se
bagai saatu tradisi; perihalnya sama dengan yang terdapat di dalam hadis 
lain, yaitu lafaz taribat yadaaka. 

~) Dia adalah Dzul Khuwaishirah At-Tamimi, nama aslinya yaitu Harqus, pe
mimpin Khawarij. Dia pulalah yang menggerakkan masa untuk menentang 
Khalifah Ali k.w. dan membunuhnya. Akhirnya Ali k.w. dapat membunuh
nya. Orang ini bukanlah Dzul Khuwaishirah yang pernah kencing di dalam 
masjid, yang itu a~lah Al-Yamani. 
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Bani Tamim; lalu lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, ber
laku adillah (dalam pembagianmu)." Rasulullah Saw. menja
wab, "Celakalah engkau, siapa yang akan berbuat adil jika 
aku sendiri tidak adil!" 

Kami meriwayatkan di dalam Shahih Muslim melalui Addi ibnu 
Hatim r.a. yang menceritakan: 

,,,, ' ,,,, ' ..-: 'fill! ,,,,,,,, 

tj~ ~ ~~r~~~-;::fa \~*·~"-;-~~St 
,,,,,,/, \,,~ r,,,,,, .. -.: ":,.. ,,,,,,-,., '1..,,, ,,~;. ,,_., ,,, ,,,,,,,--:.,, \ _ L-" ~1 

~tS~~~,y°_J l~.J-W~.J-W-<.J.W ~I.T 

,,,..'?,., J""'."A" ..:.,, .. . ~/ ,,,,,..,,,.. ill5c-~f\~;;_Jll~~.\)~j\,i; 
...::J \ 1 '-I la ~\ ~ ' ,J,,,, .. "U,I ,.- '..J 

· · .. ,,.. .:- J.1,,,, ,,,..,,,,,,_'f, \ ,,,.,, ~,.,,,,,, \ 'I ""a. 
. ~J-W_).JW ~t)/'J <.J-

Bahwa ada seorang lelaki berkhotbah di hadapan Rasulullah 
Saw. Dalam khotbahnya itu ia mengatakan, "Barang siapa 
yang taat kepada AJ,lah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia te
lah mendapat petunjuk; dan barang siapa yang durhaka ter
hadap keduanya, maka sesungguhnya ia telah sesat. • Maka 
Rasulullah Saw. bersabda, "Seburuk-buruk khatib adalah 
engkau. Katakanlah, 'Dan barang siapa yang durhaka terha
dap Allah dan Rasul-Nya." 45> 

45) lbnu Allan 'mengatakan, "Menurut Imam Qvthubi, makna lahiriah h4dis ini 
menunjukkan bahwa Nabi Saw. men~arinya kareu. ia telah mengga
bungkan nama Allah dan Rasul-Nya dalam satu dhamir:"'Tetapi hadis ini 
berientangan dengan hadis lbnu Mas'ud r.a. tentang khotbah nikah, yaitu: 
"Barang siapa yang durhaka terhadap keduanya, maka sesungguhnya ia ti
dak menimpakan mudarat kecuali hanya kepada dirinya--ee~iri." 

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Aliu-Daud. 
Di dalam hadis Anas r.a. disebutkan, "Barang siapa yang durhaka te~ 

hadap keduanya, maka sesungguhnya ia telah 888Bt." Kedua hadis ini sahih. 
Bertentangan pula dengan firman Allah Swt. yang tnengatakan: 

.,,._"f, 1~,.,,~~,'-'"""V,~, ........ ~,"1 °' ''-:"!;-"ii • ~\~t) ~.,~ 0 
.,,.,., -- .I;,, ,,,, 

&sungguhnya Allah dan para ma/,aikat-Nya bersalawat untul Nabi. (Al
Ahzab: 56) 

dengan menggabungkan antara dhamir Al_lah dan malaikat. 
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Seorang budak milik Hathib 46> datang menghadap Rasulul
lah Saw. mengadukan kepadanya tentang Hathib, lalu ia me
ngatakan, "Wahai Rasulullah, Hathib niscaya masuk neraka." 
Maka Rasulullah Saw. membantah, "Engkau dusta, dia tidak 
akan memasukinya, kaFena sesungguhnya dia telah ikut da
lam Perang Badar dan Hudaibiyyah." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim mengenai perkataan Abu Bakar r.a. kepada anak lelaki
nya -yaitu Abdur Rahman- ketika ia tidak menemukannya 
buat menjamu makan malam tamu-tamunya, yaitu, "Hai Ghun
tsar." Keterangan hadis ini telah kami kemukakan di dalam Kita-
bul Asma. · 

Ka'.mi meriwayatkan di dalam kitab Shahihain bahwa Jabir 
melakukan salat memakai selapis kain, sedangkan kain lainnya 
ia letakkan di dekatnya. Maka ada yang bertanya kepadanya, 
"Mengapa engkau lakukan demikian?" Jabir r.a. menjawab, "Aku 
sengaja melakukannya agar terlihat oleh orang-orang bodoh se
perti kalian." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Agar aku keli
hatan oleh orang-orang dungq seperti kamu." 

Pendapat yang benar mengatakan bahwa penyebab larangan ialah ka
rena khotbah itu harus dilakukan dengan penjabaran yang jelas tanpa me
makai isyarat dan rumus. Karena itu, di dalam hadis sahih ditetapkan bah
wa Nabi Saw. apabila mengucapkan suatu kalimat mengulanginya sebanyak 
tiga kali. agar dipahami. 

46) Dia adalah Hathib lhnu Abu Balta'ah r.a. 
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Larangan menguslr orang fakir, orang lemah, anak yatlm, 
pemlnta-mlnta, dan anjuran berlaku lemah-lembut dan be
rendah dlrl 

Allah Swt. berfirman: 

Dan terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku se
wenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, 
makajanganlah kamu menghardiknya. (Adh-Dhuha: 9-10) 

Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru 
Rabbnya di pagi hari dan di petang hari, sedangkan mereka 
menghendaki keridaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung 
jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka 
pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap per
buatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mere
ka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. (Al
An'am: 52) ,,, 

,, ,ii ,,,, ,,, ,,.,,, '.".:"~ ,,.,,,.,,,,,,,,.,,,J ,,,,,,.,,,,._~,,,,.,,,,,,{,,,,,.,?.,,, "\ \"" c ...l:lltl 4) ·, a.e.Jy _.....,..u A.P ~ ..1. ~,a ,,, ~ )-' . rr..) IJ....r- "u •. ,,, L- J:;:r J 

--;. . "'1 ... ~,,.,,,,,,. :, ~ "~ J ,,-: ...,...,,, ~ ;.:: ~ ,,). ,, .J 
tt\ : ~\ • ~~:.\.:,J ~_, . :j 0-'~ 

Dan bersabaflah kamu bersama-sama dengan orang-orang 
yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan me'!fl
harap keridaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling 
dari mereka. (Al-Kahfi: 28) 



Khasiat zikir dan doa 915 

Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang ber
iman. (Al-Hijr: 88) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Aidz 
ibnu Amr r.a. -seorang sahabat-- yang menceritakan: ,,, 

.o " ,,., ,,;,,- ?o ~ /.i }·'h:~ :-:- . ,~."' ,, .... ..9,,-:~ \~ .. \~~\J\ ~ 
• ~l,Q!' I a}~ LJ..)'YJ ~ J L) (r' d U •• , I.,) v::;; ,,- r?-, _.., ? Cl \ Cl ,OJ ,., ;' /-" 

.Jj~ l~~t;.(u\j~J.':~5-efa1~~ ._:,~\~ 
~,,, 7,,, .-- . ' ~ ?AJ~;:;...- ~,,,,, _g4!".~J'J.1":"-!t.,..9.:".:(~1 ~~41....- "' " ,,.,,,, 

r, ... ~ ~i.S:;" ~ a.,..~ ~.J ,,, • .¥. 
l .- ,,...,,,, " ., ,..,;!' -.;; /. J' ... /,,,.. ,,, ,,,,,, ,,, 

--- =1 i ,..,, G W 4 'c ffe u ,.., ~ ~ w \ 1 ~ ~ ~ - ··n \~ \l 
~ . ,-_;,,__.. ~~ 

~,,...., cJ ,,,~.,:' ~1.~trZA1 ~ "Jf~.::hl ~ ~\ii 

~ " ,..,.,\,;;t:\ ,--: c)\ ~ ,,;\1:;rf & ,.., ...... ,,~ .... -'!·,,,, 
~ ~. ~h\ OU .>1 U- : .. ~ U '-=' , ..) ., ... , \.,·--c:-. r J... . • • ' . ,,, _q : ,~w 
Abu Sufyan mendatangi Salman, Shuhaib, dan Bilal dalam 
suatu rombongan, lalu ketiga orang tersebut mengatakan, "Pe
dang-pedang Allah masih belum sempat membabat leher mu
suh Allah." Maka Abu Bakar r.a. berkata, "Apakah kalian me
ngatakan demikian terhadap syekh kabilah Quraisy dan pe
mimpin mereka?" Lalu Abu Bakar r.a. datang kepada Nabi 
Saw. dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka beliau ber
sabda, "Hai Abu Bakar, barangkali engkau telah membuat 
mereka marah. Jika engkau benar-benar membuat mereka 
marah, berarti engkau telah membuat marah Rabbmu." 47> 
Lalu Abu Bakar datang kepada mereka dan mengatakan, 
"W ahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kali
an marah?" Mereka menjawab, "Tidak." 

Ma-khadzahaa, masih belum sempat mem,maikan haknya terha
dap leher Abu Sufyan karena perb9atannya yang jahat. 

47) Di dalam hadia ini terkandung makna yang jelu menUDjukkan keutamaan 
Salman r.a. dan kawan-kawannya, m.eqjaga hati orang yang lemah dan ahli 
agama, aerta menghormati dan lemah-lembut terhadap mereka. 
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Perkataan yang makruh diucapkan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Sahl ibnu Hanif, dari Siti Aisyah r.a., dari Nabi 
Saw. yang telah bersabda: 

! / .. , j~~t~-' / ~-:- ~1:J/ ·t:, ,....."'\ 1f"'-!"" ....---~ + , 111 ol: j ~ --.~ + d, e.>, ~, ~~ ~ ,.., .. ,.., ,, "';:::-- . .. ,, ,., 
-~ 

Janganlah seseorang di antara kalian mengatakan, "Alang
kah buruknya diriku," melainkan ucapkanlah, "Alangkah 
sempitnya diriku." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sa
nad yang sahih melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa 
Nabi Saw. penlah bersabda: 

= / :1-J~] ~~;- -~\=.::,~. ·r~ ~r$.~ 
t ltU_,;-• -.,.~.....1'u,;:::-- • • D.J .. ,, ,,,., -~ 
Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mengatakan, 
"Alangkah buruknya diriku," melainkan ucapkanlah, "Alang
'kah sialnya diriku." 

Para ulaina mengatakan bahwa makna · laqisat dan jasyat ialah 
sempit. 48> · Mereka mengatakan, dimakruhkannya lafaz khabutsat 
tiada lain karena mengandung makna buruk. 

Imam Abu Sulaiman Al-Khaththabi mengatakan bahwa\Zaqi
sat dan khabutsat bermakna sama. Sesungguhnya lafaz klfobut
sat 49> dimakruhkan hanyalah karena diucapkan untuk menceri-

48) .Berasal dari makna sendawa (udara yang keluar dari perut melalui tenggo
rokan sesudah makan). Makna yang dimaksud ialah sempit. 

49) Tidak termasuk ke dalani pengertian hadis ini apa yang terkandung di da
lam hadis lain yang menyebutkan, "Maka di pagi hari ia dalam keadaan ber
jiwa buruk lagi pemalas,• karena hal yang dilarang ialah 88$eorang memberi
takan hal itu mengenai keadaan ~irinya, sedangkan Nabi Saw. hanya mem
beritakan gambaran yang dialami oleh orang lain yang keadaannya tercela. 
Mengucapkan lafaz ini dalam hal serupa itu tidak dilarang. 
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takan keadaan diri sendiri dan makna buruk yang terkandung di 
dalamnya. Kemudian Nabi Saw. mengajarkan kepada mereka 
etika menggunakan lafaz yang lebih baik daripadanya dan mem
buang lafaz yang buruk. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritak.an bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

• ~jiiL:Ji~rr~~;:iJ, t6~~ , 
Mereka mengatakan al-karmu, 50> padafial al-karmu artinya 
kalbu orang mukmin. 

Di dalam riwayat lain oleh Imam Muslim disebutkan: 

:',t :!.ti~"~",;,; "-"~1'~,1 ~,..) .. .:~ r ... - ~v" u)' ~ ,ov-'N . ,, ~. ~ 
Janganlah kalian menamakan 'inab (anggur) dengan sebutan 
al-karmu, karena sesungguhnya al~karmu artinya orang mu.s
lim. 

Di dalam riwayat lainnya lagi disebutkan: 

1" ., ,,,.. /,, ;;_t ~ ,, 
-~_y.\~fl_J==CJ,0~ , • 1-

Sesungguhnya al-karmu itu adalah kalbu orang mukmin. 51> 

50) Di dalam Shahi,I,, Bulu&ari disebutkan, -Wayaquuluuna al-luumu,• memakai . 
wawu pada awalnya; ma'thuf'alaih-nya dibuang, yakniyaquuluunal 'inab wa 
yaquuluunal iarmu. Lafaz al-luumu menjadi llabar dari mubtada yang ti
dak disebutkan, bentuk lengkapnya ialah huwa. Atau menjadi mubtada bagi 
llabar yang tidak disebu~; bentuk lengkapnya ayajarul"'inab al-iarmu. 

51) Penulis rahimahullal,, mengatakan, "Menurut para ulama, penyebab yang 
memakruhkan hal tenebut ialah, dahulu orang Arab Jahiliah menyebut po
hon anggur dengan nama al-iarmu, jugs- ditujukan untuk anggurnya serta 
khamr yang terbuat dari anggur. Mereka menamakan khamr dengan istilah 
al-iarmu karena ia terbuat dari anggur. Menurut pendapat mereka, khamr 
itu mendorong 88880r&ng untuk bersifat dermawan dan suka memberi." 

Maka syariat memakruhkan penyebutan lafaz ini dituju.)um untuk pe
ngertian anggur dan pohonnya, karena apabila mereka mendengar lafg ini 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Wail 
ibnu Hajar r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

. ~;/11;::-~J, :~j;'; J; ,;jJr: ,~_?~~ 
Janganlah kalian mengatakan al-karmu, melainkan katakan
lah al-'inab dan al-habalah. 

Makna yang dimaksud oleh hadis ini ialah larangan menamakan 
anggur dengan sebutan al-karmu. Dahulu di masa Jahiliah orang-

adakalanya mereka teringat kepada khamr dan menggerakkan jiwa mereka 
untuk meminumnya, akhirnya mereka benar-benar meminum atau mendeka
tinya. 

Sesungguhnya yang berhak menyandang lafaz al-lcarmu hanyalah se
orang lelaki muslim atau kaibu orang mukmin, karena lafaz al-lia.rmu ber
akar dari lafaz al-karamu. 

Allah Swt. berfirman: 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara lia.lian di sisi Allah ialo.h 
orang yang paling bertakwa di antara kalian. (Al-Hujurat: 13) 

Kalbu seorang mukmin dinamakan al-karamu karena di dalamnya terkan
dung iman, petunjuk, nur, takwa, dan sifat-sifat yang berhak menyandang 
gelar ini; demikian pula halnya seorang muslim. 

Al-Qadhi 'lyadh di dalam kitab Al-Masyariq mengatakan bahwa Nabi 
Saw. melarang 'inab diucapkan al-karmu. Nama al-karmu lebih layak bagi 
orang mukmin dan lebih sesuai untuknya karena banyak kebaikan dan man
faatnya serta terhimpun sifat-sifat terpuji seperti · dermawan dan sifat-sifat 
lainnya. Karena itulah Rasulullah Saw. bersabda: 

Sesungguhnya al-karmu itu h:anyalah lelaki yang mukmin. 

Di dalam riwayat lain disebutkan: 

kalbu orang mukmin. 

. . ~/tf:'li Y"-~ . 
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orang menamakannya al-karmu, dan di masa sek.arang sebagian 
orang menamakannya al-karmu, sama dengan masa dahulu; lalu 
Nabi Saw. melarang sebutan itu. 

Imam Khaththabi. dan yang lainnya dari kalangan ulama me
ngatakan bahwa Nabi Saw. merasa khawatir bila mereka menye
but nama anggur yang baik itu akan mendorong mereka memi
num khamr yang terbuat dari buahnya, maka beliau mencabut 
nama ini darinya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

Apabila seseorang mengatakan bahwa manusia telah binasa, 
maka dia adalah yang paling binasa di antara mereka. 

Lafaz ahlakuhum diriwayatkan dengan harakat dhammah dan 
fat-hah pada huruf kaf-nya, tetapi yang terkenal adalah bacaan 
rafa'. Hal ini diperkuat oleh riwayat lain yang telah kami kete
ngahkan di dalam kitab Hilyatul Auliya dalam bibliografi Sufyan 
Ats-Tsauri dengan kalimat: 

,, ,,,,. ,,,,,, ,. ,,,, J ,: 
~~~C,lb'~~ 

Maka dia termasuk orang yang paling binasa di antara mere~ 
ka. · 

Imam Al-Hafizh Abu Abdullah Al-Humaidi mengatakan di dalam 
kitab Al-Jam'u Bainash Shahihain mengenai riwaj'at pertama, 
bahwa sebagian para perawi mengatakan; "Aku tidak mengetahui 
apakah dibaca nashab atau rafa'?" Al-Humaidi mengatakan, me
nurut yang termasyhur dibaca rafa', yakni dia adalah orang pa
ling binasa di antara mereka. Al-Humaidi mengatakan pula bah
wa yang demikian itu apabila orang yang bersangkutan mengata
kannya dengan maksud mencemoohkan atau menghina mereka, 
merasa dirinya lebih utama daripada mereka, karena ia tidak me
ngetahui rabasia Allah Swt. tentang niakhluk-Nya. "Demikian 
pendapat sebagian ulama kita," ~_? Al-Humaidi. -
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Al-Khaththabi mengatak.an, makna hadis ialah seorang lelaki 
masih terus mencela manusia (orang lain) dan menyebut kebu
rukan-keburukan mereka melalui ucapannya, "Manusia telah ru
sak dan telah binasa," atau ucapan lain yang semakna. Apabila ia 
melakukan demikian, berarti ia adalah orang yang paling binasa 
-yakni orang yang paling buruk keadaannya daripada mereka
karena dosa yang dilakukannya akibat mencela dan mencemooh
kan mereka. Adakalanya hal tersebut menyeretnya kepada pera
saan 'ujub hingga ia berpandangan bahwa dirinya jauh lebih uta
ma dan lebih baik daripada mereka, akhirnya ia sendirilah yang 
binasa. Demikian pendapat Al-Khaththabi berdasar apa yang te
lah kami riwayatkan di dalam kitab Ma'alimus Sunan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud yang 
menceritak.an bahwa telah menceritakan kepada kami Al-Qanabi, 
dari Malik, dari Sahl ibnu Abu Shaleh, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah r.a., lalu ia menyebutkan hadis ini. Kemudian ia me
ngatakan bahwa Imam Malik pernah mengatakan, "Apabila sese
orang mengucapkan kalimat tersebut karena terdorong oleh rasa 
sedih melihat apa yang terjadi di kalangan manusia -yakni me
rosotnya pengamalan agamanya-, menurut kami tidak mengapa. 
Tetapi jika ia mengatakan hal tersebut karena rasa 'ujub (taka
bur) dan menganggap remeh orang lain, hal inilah yang dimak
ruhkan dan dilarang oleh hadis." 

Menurut kami, penafsiran ini berdasar sanad yang sangat sa
hih, dan merupak.an pendapat paling baik dalam menafsirkan 
makna hadis serta paling ringkas, terlebih lagi bersumber dari 
Imam Malik. 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan 
sanad yang sahih melalui Hudzaifah r.a. yang menceritak.an bah
wa Nabi Saw. pemah bersabda: . 

), • ,! ~ ,,. , ;,,,,, ,~ ,,,. J, ,,,,,, ,"! 

";( ,;,~ \,;\l 7~t,, ~~;~ 4'1l\;U;.c; , ~~;'i 
'.,'_r ~- 4 ,,,, ,,,,, .,,, ' 

. : '5~ ~Ua~f ~.' 
Janganlah kalian mengatakan, •in, merupakan apa yang di
kehendaki oleh Allah clan yang dikehendaki oleh si Fulan," 
melainkan katakanlah, "lni adalah apa yang dikehendaki oleh 
.~ kemudian apa-yang dikPhendaki -oleh Bi Fulan. • 
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Al-Khaththabi dan yang lainnya mengatakan bahwa hal ini meru
pakan petunjuk tentang etika, karena wawu menunjukkan makna 
himpunan dan persekutuan, sedangkan tsumma menunjukkan 
'athaf disertai makna urutan dan jarak tenggang. Nabi Saw. 
memberikan petunjuk kepada mereka untuk .mendahulukan ke
hendak Allah Swt. atas kehendak selain-Nya. 

Telah disebut dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa ia memakruh
kan seseorang mengatakan, "Alm berlindung kepada Allah dan 
kepadamu." Ia membolehkan mengatakan, "Aku berlindung kepa
da Allah, kemudian kepadamu." Para ulama mengatakan, "Hen
daknya dikatakan, 'Seandainya bukan karena Allah, kemudian 
karena si Fulan,' dan jangan dikatakan, 'Seandainya tidak ada 
Allah dan si Fulan'." 

Makruh apabila mengatakan, "Kami diberi hujan oleh bin
tang anu." Jika ia mengatakan dengan keyakinan bahwa bintang
lah yang melakukan itu, berarti ia telah kafir. Jika ia mengata
kan dengan keyakinan bahwa Allah Swt. yang melakukannya, se
dangkan bintang yang dimaksud hanya merupakan pertanda bagi 
turunnya hujan, maka ia tidak kafir. Tetapi sekalipun demikian, 
ia telah melakukan hal yang dimakruhkan karena ia telah meng
ucapkan kalimat yang biasa diucapkan oleh orang Jahiliah, seka
lipun kalimatnya mengandung makna kekafiran dan lainnya. Ka
mi telah menerangkan hadis sahih yang berkaitan dengan pemba
hasan ini, yaitu dalam Bab "Ucapan yang Dikatakan Bila Hujan 
Turun". 

Diharamkan apabila mengatakan, "Jika aku melakukan de
mikian, maka jadilah aku seorang Yahudi atau seorang Nasrani 
atau aku berlepas diri dari Islam," dan lain sebagainya yang se-
makna. 52> · 

52) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan bahwa semua yang 
telah disebutkan bukan mer11pakan sumpah karena di dalamnya tidak ter
kandung sebutan Allah Swt., tidak pu}a sifat•Nya, juga karena obyek yang 
dijadikan sumpah adalah haram, maka sumpahnya tidak sah. Misalnya sese
orang mengucapkan, •Jika aku melakukan demikian, berarti aku adalah se
orang pezina atau seorang pencuri." 

Jika engkau katakan, sungguh sulit mengartikan apa yang disebut di 
dalam hadis sahih Bukhari yang diriwayatkan melalui berbagai jalur seperti 
berikut: 
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Jika seseorang mengatakannya dengan maksud menggan
tungkan keluar dari Islam dengan hal tersebut secara hakiki, ma
ka ia menjadikan kafir seketika itu juga, dan diberlakukan terha
dapnya hukum orang murtad. Jika ia tidak bermaksud demikian, 
ia tidak kafir; tetapi ia telah melakukan hal yang diharamkan, 
maka ia wajib bertobat, yaitu menghentikan maksiat seketika itu 
juga, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi la
gi untuk selama-lamanya, dan beristigfar kepada Allah Swt. serta 
mengucapkan kalimah: 

\ II '" ~ ,,., ' . ~\:J "),,., ~~~{u1~h~1~ ,,., ~J ,,, ,,, 

Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan 
Allah. 53> 

Khabbab menagih utang kepada Al-Ash ibnu Wall As-Sahmi, lalu Al-Ash 
menjawab, "'Aku tidak akan membayarmu sebelum kamu kafir kepada Mu
hammad." Khabbab mengatakan, •Aku tidak akan kafir terhadapnya sehing
ga Allah mematikanmu, kemudian membangkitkanmu." 

Jawabannya ialah bahwa Khabbab tidak bermaksud menggantungkan hal 
tersebut melainkan hanya sekadar mendustakan orang terlaknat itu yang 
ingkar kepada hari berbangkit. Tidaklah bertentangan dengannya apa yang 
diucapkannya, yaitu kata-kata hatta; karena adakalanya hatta bermakna ilia 
yang munqathi'ah, hingga maknanya sama dengan lafaz laakin, yang menu
rut penjelasan ahli lughah menyebutkan bahwa kalam sesudahnya merupa
kan jumlah musta'naf (kalimat bani). Berdasarkan pengertian ini ditafsirkan 
hadis yang mengatakan: 

Tetapi kedua orang tuanyalah yang menjadikannya (anaknya) seorang Ya
hudi. 

Demikianlah keterangan sebagian ulama ahli tahqiq. 

53) lbnu Allan di dalam kitab Syarhul Adzkar mengatakan bahwa menurut pe
nulis, makna lahiriah hadis yang mengatakan: 
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Diharamkan dengan haram yang berat bila seseorang mengata
k.an kepada orang muslim, "Hai orang kafir." 

Kami meriwayatk.an di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui lbnu Umar r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

lr~ ~,r-:'~ ;t; m J. ~\;': ~~~! -;i\ 'r\\i~\ 
~:,, • 4 ~ .. ,,, .. ,,,,,, ,,u'-:'7? ; 

,..., -: /, ,., ~ _,,, ,, ,, 
~ ,,, .? /,,,,,,, ..... ~ \,., , "~ ,,, < \-::.. . \: 

• ~ , • :, °> I ) ). 4 ' c) \_!:' LJ \::::) U \!j ,,,,,,.. ..-1 -_;, .,,,, 

Apabila seorang lelaki berkata kepada saudaranya, "Hai ka
fir," maka kalimat itu akan menimpa salah seorang di antara 
keduanya. Jika orang yang dikatakannya itu seperti apa yang -
disebut (tidak mengapa}; tetapi jika tidak, maka kalimat itu 
akan berbalik menimpa orang yang mengatakannya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Dzar r.a., bahwa ia pernah mendengar Ra
sulullah Saw. bersabda: 

~1 ~~:%~,., 2u,~~ :J\i_j, ~H~ ~~y ,,. ,,. .• ~,,. iJ ~'\J ,,. ,,,, ,,, / 

-~__)L::;.. 
Barang siapa memanggil seseorang deng4n sebutan kafir atau 
ia mengatakan, "Dia adalah musuh Allah,"54

> sedangkan 
orang yang dipanggilnya itu tidak demikian keadaannya, me
lainkan kalimat itu akaTi berbalik kepadanya. 

Barang Bia.pa bersumpah, lalu mengatakan dalain sumpahnya, •nemi lAta 
dan 'Uzza," hendaklah ia mengucapkan; "Tidak ada Tuhan selai,;_ AJ.lah." 
Cukup\men\gatakan kalimat "Tidak ada Tuhan selain Allah". 

54) Kalau dibaca rafa' menjadi khabar bagi mubtada yang dibuang; kalau dibaca 
nashab menjadi nida, yakni: "Hai musuh Allah." 
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Demikian menurut lafaz Imam Muslim, sedangkan lafaz Imam 
Bukhari semakna. 

Haara artinya berbalik. 
Seandainya seorang muslim mendoakan orang muslim lain 

dengan ucapan, "Ya Allah, cabutlah imannya," berarti ia telah 
melakukan perbuatan maksiat. Tetapi apakah orang yang men
doakan itu menjadi kafir hanya karena doanya itu? Menurut ka
langan teman-teman kami, ada dua pendapat yang diceritakan 
oleh Al-Qadhi Husain di dalam kitab Al-Fatawa. Menurut penda
pat paling sahih tidak kafir. Ia mengemukakan hujahnya dengan 
firman Allah yang menceritakan perihal Nabi Musa a.s., yaitu: 

-,o "O ,,,.._,, -,JJ \ ,,, ,:, ,,,, ,,,.. ,., ,._, ,,,,., 

·¼1~~-fi~ J~~ ~~,~~\~; 
"" : ~ Y.. ,,,,,, --
Wahai Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka, dan 
kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman, 
hingga akhir ayat. (Yunus: 88) 

Pengambilan dalil dengan ayat ini masih perlu diperlimbangkan, 
sekalipun kita katakan bahwa syariat umat sebelum kita juga 
merupakan syariat bagi kita. 

Seandainya orang kafir memaksa seorang muslim untuk 
mengucapkan kalimat kafir, lalu orang muslim mengucapkannya, 
sedangkan hatinya mantap dalam keimanan, maka ia tidak kafir, 
menurut nash Al-Qur'an 55) dan kesepakatan kaum muslim. Teta
pi apakah hal yang paling utama ia mengucapkannya demi me
nyelamatkan dirinya dari pembunuhan? Menurut pendapat te
man-teman kami, ada lima pendapat mengenai masalah ini. 

55) Yaitu finnau Allah Swi.: 

.. ~ ., . .,,,,, J\ ,.. ..; . ,,, ' ~:,.-: .. , l;;· • ..J\J:'..,"'t~~~,.,, ,::.-""' ,_ .. ,,,,.,.u,,,,,· p .. r: ~~,.. :,,,,, 
111.~'>~ .. ~ .:-~~__,o ... ~ ~ ... \ ... ~ ... ~~... 0'° 

Barang aapa yang '/ea.fir lrepada Allah •sudah dia beriman -(dia mendapat 
kemuruan Allah), lrecuali orang yang dipaltsa '/eafir, padahal hatinya tetap 
ten,ang dalam beriman. (dia tidak. berdosa). (An-Nahl: 106) 
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Pendapat (pertama) dan yang paling sahih mengatakan bah
wa hal yang paling utama hendakriya ia tetap teguh dan tidak 
mengucapkan kalimat·kufur, sekalipun haru'S mati. Dalilnya dari 
hadis-hadis yang sahih dan perbuatan para sahabat sudah cukup 
terkenal. 

Kedua, yang paling utama ia mengucapkan kalimat kufur ter
sebut untuk menyelamatkan dirinya dari pembunuhan. 

Ketiga, jika ia tetap hidup menjadi maslahat bagi kaum mus
lim. Umpamanya dia dapat diharapkan untuk melakukan tipu 
muslihat terhadap musuh, atau dapat ditugaskan untuk mene
gakkan hukum-hukum syara', maka hal yang paling utama ialah 
mengucapkannya; dan jika keadaannya tidak demikian, maka 
bertahan, sekalipun harus mati terbunuh merupakan hal yang 
paling utama. 

Keempat, jika ia termasuk ulama dan sejenisnya yang dijadi
kan panutan oleh orang banyak, bersikap teguh menghadapi pem
bunuhan merupakan hal paling utama, agar ~orang awam tidak 
terpedaya oleh sikapnya. 

Kelima, ia diwajibkan mengucapkan kalimat itu karena ber
landaskan kepada firman-Nya: 

•. ,.,,, ... ~ ,, ., ~ ,,,,,. ,,J ..,..,:'~..-~~..-~ ..- ~a 

\\Oi ;µ.1 > .. I<:>} ~:;:\d~~ l'_J 

Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke da
lam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195) 

Tetapi pendapat ini sangat lemah. 
Seandainya orang muslim memaksa seorang kafir untuk ma

suk Islam, lalu orang kafir itu mengucapkan dua kalimah syaha
dat; maka jika ia sebagai kafi,r harbi, Islamnya sah, karena pak
saan ini bersifat hak. Jika ia sebagai kafi,r dzimmi, ia tidak men
jadi orang muslim, karena kita telah ditetapkan untuk tidak 
mengganggunya; bila kita memaksanya, hal itu merupakan per
buatan tanpa hak. Dalam masalah ini ada pendapat yang lemah 
mengatakan bahwa kaffr dzimmi yang dipaksa itu menjadi mus
Jim,' karena hal ini berarti memerintahkannya kepada perkara 
yanghak. 

Apabila seorang kafir mengucapkan dua kalimah syahadat 
tanpa dipaksa -jika ucapannya itu merupakan cerita, umpama ia 
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mengatakan, "A.k.u pernah mendengar Zaid mengatakan, 'Tidak 
ada Tuhan selain Allah, Muhammad ad~ah utusan Allah'." 
-keislamannya masih belum dianggap. Tetapi jika ia mengucap
kan kedua kalimah itu sesudah diseru oleh seorang muslim -um
pamanya orang muslim mengatakan kepadanya, "Ucapkanlah, 'Ti
dak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah'."
lalu ia mau mengucapkannya, maka ia menjadi orang muslim. 
Jika ia mengucapkannya secara spontan, bukan cerita, bukan pu
la karena diseru, maka menurut pendapat yang sahih lagi terke
nal · dan menjadi pegangan kebanyakan teman-teman kami, ia 
menjadi orang muslim. Tetapi menurut pendapat lain, ia tidak 
menjadi orang muslim karena perkataannya itu dapat diinterpre
tasikan sebagai cerita. 

Dianjurkan agar tidak menyebut orang yang memerintah 
urusan kaum muslim sebagai khalifah Allah, melainkan hanya 
khalifah, atau khalifah Rasulullah Saw. atau Amirul Mu-minin. 

Kami meriwayatkan di dalam Syarah Sunnah oleh Imam Abu 
Muhammad Al-Baghawi. Ia mengatakan, "Tidak mengapa mena
makan orang yang memerintah urusan kaum muslim sebagai 
Amirul Mu-minin dan khalifah, sekalipun sikapnya bertentangan 
dengan sepak terjang para imam yang adil, karena ia mengurus 
perkara kaum mukmin, dan kaum mukmin taat kepadanya." Al
Baghawi mengatakan bahwa dinamakan 'khalifah' karena ia 
menggantikan orang sebelumnya dan menempati kedudukannya. 
Ia mengatakan pula bahwa seseorang tidak dinamakan khalifah 
Allah Swt. sesudah Nabi Adam a.s. dan Nabi Daud a.s. 

Allah Swt. berfirman: 
1:i.-r .-, ,,, ,,, k ,., I:!. .. ,,.,, ~ ,, • ,,,., ,,. 

"'· d>-.: '1 . 4 a.,\o--. ~]~1 '1 ~~I ~ .,.,,,,, v;;,-~ -,,,, ,,,,, ..... ,,,,,, 

Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi. (Al-Baqarah: 30) 

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di 
muka bumi. (Shad: 26) 

-
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Dari lbnu Mulaikah, disebutkan bahwa ada seorang lelaki ber
kata kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq: 

,,,.,., ·' ~ .-- ..... ,J--!.....- ,,,., ,..... ~ ............ ~ , ..... ;, ,,,., 
/ ,l 1' ,\;.U\ \ \,--~~.a.~L:--\j\ id\i.9 4 .w \ ~,\->-lJ .J,, " ~ 11' .~,,,,,,, ,,,,, ~ .. ,,,,, ... 

. 31J~ . (\j\~ ~"' ....... ..... • I.),:'~ :J ~ ... 
"Hai Khalifah AUah!" Maka ia menjawab, "Aku adalah kha
lifah Muhammad Saw. dan aku rela dengan hal tersebut." 

Seorang lelaki berkata kepada Umar ibnu Abdul Aziz: 
& ,, ,,,,.,_ ,,....., ..... .......... ' ..... ,..... ...... 

'
~,, ..... '?},, ..... ,......,,,,,J "G~ ~ ~ ~,,,..... " .. ::. ., ,-r. "\. \" 
'l -· G\.· .. .. \A •• ~ ., .l 4 :0"4' ,~ Cl~ ,Y>-U 
~~ J\:,i.l ~ .r""' ,, .. ,,.,, .. 
.-;J. .. ~·,,,:. ",t\<-, .:: ,,,...., ,(\~ ,.....,,......, .:-: ....... "'11, 
~ ~~~., ~~y.l ~ '~~ 6 111 ~ w,, 
~ -':. .-!. ~ ,1 ~ . ::- ,., ..... :; "..\ ~ 7 ..... cc., .. : ~ b ,, . '<'"" 
~' ;.-'~~_JW~,~- ..... ~ 

::,,,,,,,,.,~,.( ,....,, Jl"-"",,....,, ..... , . ,,JJ,, ...... ,.:: ,,~,,,,,J..9.\ -~~l,.... 
, A) ..CJ "--' •. A tJ, I.-' 4 . 'I ., JI ~ • I 4.0 , ~ ., I G 
~-_r- l.v;._~ 'J.,./ '-!..J• •.! t ·~ / 1-)-7 ~ .. J 

. ~, rG::, '1.ti ~ 
, ;, 

"Wahai khalifah Allah." Umar menjawab, "Celakalah engkau, 
sesungguhnya engkau telah melangkah sangat jauh, sesung
guhnya ibuku menamai diriku Umar; seandainya engkau me
manggilku dengan nama itu, aku terima. Kemudian aku de
wasa dan diberi julukan kun-yah dengan panggilan Abu 
Hafsh; seandainya engkau memanggilku dengan sebutan itu, 
aku terima. Kemudian kalian mengangkatku menjadi orang 
yang mengurus perkara kalian, lalu kalian menamaiku Ami
rul Mu-minin; seandainya engkau memanggilku dengan se
butan itu, sudah cukup bagimu." 

Imam Qadhi Abul Hasan Al-Mawardi Al-Bashri di dalam kitab
nya AI-Ahkamus Sulthaniyyah mengatakan bahwa imam dinama
kan pula sebagai khalif ah karena ia menggantikan Rasulullah 
Saw. dalam mengatur umatnya. Ia mengatakan, boleh disebut 
khalifah secara mutlak, boleh pula disebut khalifah Rasulullah 
Saw. 
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Al-Mawardi mengatakan pula bahwa mereka berselisih pen
dapat mengenai dibolehkan sebutan khalifah Allah. Sebagian 
membolehkannya dengan alasan karena ia menegakkan hak-hak 
Allah pada makhluk-Nya, berlandaskan kepada firman-Nya: 

Dia yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. 
(Fathir: 39) 

Tetapi jumhur ulama melarang hal tersebut dan menisbatkan pe
lak.unya sebagai orang fasik, demikian menurut perkataan Al-Ma
wardi. 

Orang yang mula-mula dinamakan Amirul Mu-minin adalah 
Khalifah Umar ibnul Khaththab r.a., tidak. ada seorang ahli ilmu 
pun yang memperselisihkannya. Mengenai apa yang diduga oleh 
se~agian orang yang bodoh terhadap Musailamah, hal ini keliru 
besar dan kebodohan yang amat buruk serta bertentangan dengan 
kesepak.atan ulama. Kitab-kitab ulama secara jelas telah menukil 
kesepakatan bahwa orang yang mula-mula diberi nama Amirul 
Mu-minin adalah Khalifah Umar ibnul Khaththab r.a . 

. Imam Al-Hafizh Abu Umar ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya 
yang berjudul Al-lsti'ab mengenai nama-nama sahabat menyebut
kan keterangan tentang Amirul Mu-minin, bahwa orang yang mu
la-mula mendapat gelar tersebut adalah Umar r.a., juga keterang
an tentang penyebabnya. Disebutkan pula di dalamnya bahwa 
Abu Bak.arr.a. dikatakan sebagai khalifah Rasulullah Saw. 

Diharamkan dengan haram yang berat mengucapkan kepada 
sultan dan lainnya sebutan 'Syahin Syah', karena maknanya ada
lah raja segala raja, sedangkan sifat tersebut tiada seorang pun 
yang berhak menyandangnya selain Allah Swt. 

Ka111i meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritak.an bahwa 
Nabi Saw. pernah bersabda: 

.4)tq,~~~-.'0 J4;;Jb1iu,~~'~s1 
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Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi AJ.lah Swt. ialah 
(nama) seorang lelaki yang menamakan dirinya Malikul Am
laak. 

Kami jelaskan hal ini dalam Kitabul Asma, dan Sufyan ibnu 
Uyaynah mengatakan bahwa Malikul Amlaak sama artinya de
ngan Syahin Syah. 

Lafaz sayyid 

Lafaz sayyid diucapkan untuk orang yang dihormati dan berkedu
dukan tinggi di kalangan kaumnya, diucapkan pula kepada se
orang pemimpin dan orang yang utama, orang penyantun yang ti
dak mudah emosi karena amarah, orang yang dermawan, raja, 
dan suami. 

Telah banyak hadis yang menyebutkan kata sayyid ditujukan 
kepada ahli keutamaan, antara lain ialah apa yang kami riwayat
kan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui Abu Bakrah r.a. yang 
menceritakan: 

~ ,, ,,, ' ,,, ,.,, 
~ ,.fu\"'.~ ~,~ ·., 6 :,-;-,tt, ~-~~~ ..... ~~~:,;~ ~~, ~, 'lGt'!.J CS';:" u-!. • -';,"T"' r_,J .J .. ~ u 

,. ,,, ' ,; ,.,, ,, "ta ,,. ,! ;,, 

._.3S\ j~ ~ \~' ~t, '~ -;:.~~\c:,\ : d~ "'~-"'~i ~ ~Cl,,, ~· ,,,, ~ /.'-! I 'e,,)''\ ,.,, ~,,.,,,., • ,; ,, ,,, J. :;.i ",J 
-~ ~~~~~,1aJ 

Nabi Saw. membawa serta Al-Hasan ibnu Ali ke atas mimbar, 
lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya anak (cucu)ku yang ini 
adalah sayyid, dan mudah-mudahan Allah Swt mendamai
kan dua golongan kaum muslim melaluinya." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Sa'id Al-Khudri r.a. yang menceritakan: 
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Rasulullah Saw. bersabda kepada orang-orang Anshar ketika 
Sa'd ibnu Mu'adz r.a. datang, "Berdirilah kalian untuk 
Sayyid kalian," atau "Untuk (menghormati) orang yang ter
baik di antara kalian.,.. 

Sebagian riwayat ada yang mengatakan sayyidikum atau khairi
kum, sedangkan pada riwayat lain disebutkan sayyidikum tanpa 
memakai huruf au (atau). 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Sa'd ibnu Ubadah 
r.a. pernah berkata: 

,a , ,-, ' ~~{!:1~ .,,,, .. ,..-:\ ~ J;., 1~~\ .-::,,~V\ J'fl\.:] ,.,.,,,,\;' -~-'~.J~v[ .... u.-:-v .. !.J:JJ-> ~.J .. 
,~-'f!ii .a~, .. ,.,~,. ,~ ~ ~f,,-'~ ,,), d\~ _ { ,,~ 
~~ . f ~... .. ~ ()~_) () ~, 

. • f==>"-'-1111 ::, ~.,-!_..~"~I .. ~ cJ,, ,, 
"W ahai Rasulullah, bagaimanakah bila seorang lelaki men
jumpai istrinya bersama lelaki lain, apakah ia boleh membu
nuhnya?· Maka Rasulullah Saw. bersabda, "'Lihatlah apa 
yang dikatakan oleh sayyid kalian." 

Hadis yang menceritakan larangan terhadap hal ini ialah apa 
yang telah kami riwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam 
kitab Sunan Abu Daud, melalui Buraidah r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~ . :i :-:-,k::-, _;,, :- 71 ~~ , k::; ~ · c:-tl) ,'-1 «:!N ~ .. ~~, ... .. ~ ... ~.Jf, 
_.. _.. ~,,;;,,:~ ... 

. . .1J,$'~~ 
Janganlah kalian mengatakan kepada orang munafik sebutan 
sayyid, karena sesungguhnya jika dia disebut sayyid berarti 
kalian telah membuat murka Rabb kalian Swt. 

Dari gabungan semua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ti
dak dilarang menyebut seseorang dengan panggilan sayyid, say
yidi, dan lain sebagainya yang sejenis apabila orang yang dimak
sud memang orang ·yang utama lagi baik, adakalanya karena ii-
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mu, kesalehannya, adakalanya pula karena selain itu. Apabila dia 
orang fasik atau orang yang dicurigai keagamaannya atau lain se
bagainya, maka dimakruhkan menyebutnya dengan panggilan 
sayyid. Kami riwayatkan hal yang semisal dari Imam Abu Sulai
man Al-Khaththabi di dalam kitab Ma'alimus Sunan dengan kete
rangan gab1,1I1gan ini. 

Seorang budak dimakruhkan berkata kepada tuannya,, "Rabb
ku," melainkan sayyidi. Jika ia menghendaki, boleh menyebutnya 
dengan panggilan maulaya. Seorang tuan dimakruhkan mengata
kan 'abdii dan amatii terhadap budaknya, melainkan fataaya dan 
fataatii atau ghulaamii. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang ber
sabda: 

'~, .. ., I ~---: ~ .... I &f' ~ _t:f :1<~ \ ~~~ ))~ .... , -~ ~J _I_)~ f.. u--:-.,, -:--- r..,. ,,,,,.\ ,,J,,,,_:~,,,, ,~~.,,,,,,,,, ,,,,, j'O:\"" 
"..._s~ :" :L...>-,,,,~Y 'IG°}I_JPJIS'~: ..... ~ 

'' J._,,, .. , '.'.:'~,,,, ..... ,~~ 5~~t~ ,,,,,,,,,, • J ,,,,,V....,S, _j i.J_ ~ di , IG° C:.:, l ... I 4 , ~ .,., ,,,, ..../ .. ".J ,, 

Janganlah seseorang di antara kalian mengatakan, "Suguh
kanlah makanan kepada rabbmu, sediakanlah air wudu buat 
rabbmu, berilah minum rabbmu," tetapi hendaklah ia menga
takan, "Sayyidku dan maulaku. "· Jangan pula seseorang di 
antara kalian mengatakan, "'Abdii, amatii," melainkan kata
kanlah, "Fataaya, fataatii, dan ghulaamii." 

Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan: 

.... ~,,,, _,.., 1-!_""{,,,, 111 " Z! ,..,,,,,,\ "~'.:'v 
• 1>~_J'..JIS"~;: 111 :~_J ''!.:.) \' ~ ~ ~_J 

Dan janganlah seseorang di antara kalian mengatakan rabb
ku, tetapi katakanlah sayyidi dan mualaya. 

Menurut riwayat Imam Muslim lainnya disebutkan: 

_.,,,....,,.,\ -!"~ .... , ,, ,,,,,~/ ~J.... ~ • .,r~ ~1.,~ .... ~ 
.J..., ~1 l-:.,~- l~ ll>,.,. . ~~ 

• ~ '_/ H), » 
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~ ~:: . i-!:t~ .,,,, 
·.S- t~.J '~~-...,:; .. . ~ 

Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mengatakan, 
"Hai hamba laki-laki dan perempuanku!" Karena kalian se
mua adalah hamba Allah. Dan janganlah seorang budak me
ngatakan, "Rabbku," tetapi katakanlah, "Sayyidku." 

Di dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya lagi disebutk.an: 

·~ .J ,,., ~ I-',,,... !<~ '. ,,,,, ,,,... !f'" ..,.......-".\ ~~,.,-:!...,-..""~ 
Js=-' '-'" ~ )l''-0 "~"°'-' (> ~ : f --l> 6-J ~ ~ 
'b,"" ~,,., ~..., ji :1-!_"'i !'~"" .~,,X\ l~l~ 
~ ~ '4$):!~ • :j '-!. ~0-'>l_j 'f},JJ ..., )t"'J..., ,., 

.J\~~j 
Jangan sekali-kali seseorang di · antara kalian mengatakan, . 
"Bamba laki-laki dan perempuanku," kalian semua adalah 
hamba-hamba lelaki Allah, dan wanita kalian adalah hamba
hamba perempuan Allah. Melainkan heitdbknya ia mengata
kan, "Ghulaamii, jaariyatii, atau fataaya dan fataatii." 

Lafaz ar-rabb dengan memakai alif lam tidak dikatakan kecuali 
hanya kepada ·Allah Swt. saja. Bila dibarengi dengan idhafah se
perti rabbul mal, rabbud daar, dan lain sebagainya yang serupa, 
hal itu diperbolehkan. Antara lain seperti sabda Nabi Saw. ten
tang 'unta yang hilang' dalam hadis sab.ih, yaitu: 

. ,,,,:,(A\ar, ~,,.,. r;~; 
~.J .. ~ 

Biarka11Jah unta itu hingga pemiliknya menemukannya. 

Demikian pula dalam hadis sahib lainnya, yaitu: 

' ..... ::" ....... / ,,,.. ,.,, ,,,,, ,, ,; ,,1,,, ,.,, ,,.,. ,; _J,:...,..., 
. ~-¥~&i'';U ~..) ~~ 

Hingga pemilik harta berusaha mencari oranf yang mau me
nerima sedekahnya. 

Juga dalam perkataan Umar r.a.: 
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Pemilik unta dan pemilik kambing. 

Hal-hal yang semakna dengan keterangan di atas di dalam· hadis 
banyak jumlahnya. 

Pemakaian kalimat tersebut di kalangan ahli syar~at merupa
kan hal yang terkenal dan sudah dimaklumi. Ulama mengatakan, 
sesungguhnya seorang budak dimakruhkan mengatak~n kepada 
tuannya, "Rabbku," hanyalah karena di dalam lafaznya terkan
du,ng pengertian musyarakah dengan Allah Swt. dalam pengertian 
rububiyyah. Mengenai hadis yang mengatakan, "Hingga tuannya 
menemukannya, dan pemilik unta," serta lainnya yang semakna 
hanya digunakan karena bukan mukalaf, perihalnya sama dengan 
rumah dan harta. Tidak diragukan lagi bahwa tidak makruh 
mengucapkan ka,ta rabbuhnaal (pemilik harta) dan rabbud daar 
(pemilik rumah). 

Mengenai perkataan-Nahi--¥--USuf yang disebutkan di dalam 
firman-Nya: 

~......-: ,,,., ,,,.,,, . ,,., ,,., 
U'1u...,~. ~J ~~-~j\ 

;, ,,,, ... ;.,---
Terangkanlah keadaanku kepada rabb (tuan)mu. (Yusuf: 42) 

Sehubungan dengan ini ada dua jawaban, yaitu: 
Pertama, Nabi Yusuf berbiciµ-a kepadanya sesuai dengan 

ruang lingkup pengetahuan la wan bicaranya. Pemakaian seperti 
i~perbolehkan bila keadaan darurat, seperti halnya perkataan 
Nabi Musa a.s. kepada Samiri di dalam firman-Nya: 

' . --:, .\ ,~ ,, , " ,., 
-.v, ~ -~)el~~ 

Dan lihatlah tuhanmu itu. (Thaha: 97) 

Kedua; hal ini termasuk syariat umat sebelum kita, yang tidak 
menjadi syariat kita bila ada nash dari syariat kita yang ber
tentangan dengannya; hal ini tidak diperselisihkan. Para ahli 
ushul berselisih pendapat hanya dalam masalah syariat umat se
belum kita yang persetujuannya tidak disebutkan di dalam sya~ 
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riat kita, tidak disebutkan pula penolakannya. Maka apakah hal 
itu dapat meajadi syariat kita atau tidak? 

Imam Abu Ja'far An-Nahhas di dalam kitab Shina'atul Kut
tab mengatakan bahwa kami tidak mengetahui adanya perbedaan 
pendapat di kalangan ulama mengenai sebutan al-maula. Semua 
menyatakan tidak pantas memanggil sebutan maulaya terhadap 
seorang pun dari kalangan makhluk. 

Dalam pembahasan terdahulu -yaitu pada pasal sebelum
nya- telah disebutkan boleh menyebut lafaz maulaya. Tidak ada 
pertentangan antara keterangan di atas dan keterangan ini, kare
na An-Nahhas mengatakan al-maula dengan alif dan lam. An
Nahhas pun telah mengatakan bahwa boleh dikatakan sayyid ba
gi orang yang tidak fasik, dan tidak boleh menyebut as-sayyid se
lain kepada Allah Swt. Menurut pendapat yang kuat, tidak dila
rang seseorang mengucapkan al-maula dan as-sayyid dengan me
makai alif lam, tetapi dengan syarat seperti yang disebut di atas. 

Larangan mencacl. angin 

Dalam pembahasan jauh sebelum ini telah disebutkan dua hadis 
yang melarang mencaci angin. Untuk lebih jelasnya, silakan me
rujuk kepada Bab "Doa yang Dibaca Bila Angin Bertiup Kencang". 

Makruh mencaci demam, kami meriwayatkan di dalam kitab 
Shahih Muslim melalui Jabir r.a. yang menceritakan: · - ' ...... ' ...... 

- 9' ~ ,-i 1 ~ ~ ~ ~ .... 4_:1~3 f IM;::: Jj \--1\ ",, ---1 i ~ ~ ~~ r-:;-4--'..- ... f\,,U ,,, ~.Ju 

4 fdi~ll'\ -~\:i:t1~,t;'1.U(;: 8~ - ~ :r ?Ji-~"\ .... r .. J ;.,.... r ... ,., ·. ,; ... ~ ... ,---' 
~.qt8~ lCi;fili\~3~.g J;.£(: +;J\s ~ ~i;1, 
/',' ~i,~~c;g=;":;\ · .... Clt.:";..~Jf cf.Ii ,J.--'J,,1 
~,] • ,, ~ ' ~ w • _, , ,, ....... P,,,,.., ,.,,,,, 

•· ..l\ ~,., :..,, > 
,.-, ... ,,,, . 

Rasulullah Saw. masuk menemui Ummus · Saib · -atau 
Ummul Musayyab-, lalu beliau bertanya, "A.pakah yang ter
jadi pada dirimu, hai Ummus Saib ~tali Ummul Mu- · 
sayyab- hingga engkau tampczk menggigil-?:" Ia menjawab, 
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"Demam, semoga Aflah tidak memberkatinya." Nabi Saw. ber
sabda, "Janganlah engkau mencaci demam, karena demam 
itu melenyapkan dosa-dosa Bani Adam sebagaimana pandai 
besi melenyapkan kotoran besi." " 

Tu:zaf:zifi,ina, bergerak dengan gerakan yang cepat. Makna yang 
dimaksud ialah menggigil. Lafaz ini diriwayatkan dengan bunyi 
turafrifiina, tetapi memakai za lebih terkenal. Di antara: orang 
yang menyebutkan keduanya adalah Ibnul Atsir. Penulis kitab AJ,. 
Mathali' meriwayatkannya dengan bunyi turaqriqiina, tetapi pen
dapat terkenal ialah memakai huruf fa, baik dengan za maupun 
dengan ra. 

Larangan mencacl ayam Jago 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sa
nad yang sahib melalui Zaid ibnu Khalid Al-Juhani r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

. o{t ~~\f ~;"'~~ ~~f .:U\Yf ~5~ 
_,,,.)I~ ~ .,,, ... ,,, • 

Janganlah kalian mencaci ayam jago, karen.a sesungguhnja 
ayam jago itu membangunkan untuk salat. 

Larangan menyeru dengan seruan Jahlliah, dan celaan me
makal lafaz yang blasa mereka guriakan 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui lbnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pernah bersabda: · 

/,,,., (//, /;J:2",,: .-:',.., ,..,,,~'-' / ,...._,,,, ,,,,. (~ ~ 
~~~~.J-'LY ". ~.J l .JJ ''Yff~ ~ .. 

$" ,,....,,.,,,,--:,-:,,, .. ,,.,,,,., .,,,,, .. ...- ,,.,; 

. ~;,_,\,~~, ~~ ~_, ,~1='-1 
'--1: ,,. ... ,,,,,,, ,., ... ,..., ...... 

Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menampari pi
pinya, merobek-r.obek kerah bajunya, dan menyeru dengan se
ruan Jahiliah. .Di dalam riwayat lain disebutkan, "Atau mero
bek-robek atau menyeru" (dengan memakai au). 
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Makruh menamakan bulan Muharram sebagai bulan Shafar 56>, 
kar_ena hal ini termasuk tradisi Jahiliah. 

Haram memintakan ampunan dan lain sebagainya bagi orang 
yang mati kafir. 

Allah Swt. berfirman: ,,,, 

~_,. ~,.,f---:--"<1'n ,~,. :;~~ ~, r-!--\ ';,, ii!i ~ Jts:,~ 
L,lo _y_Ju;H~~~ .. o ~ i.Y..,, •• -:.. ,, _,. '?1. 

_ t:1,,,:-J~,,, J , ,..~ "J ~\ '!!'\ ~~~ (: .1 ° j>,. :' fl ~ i Z:JJ I 
• p.r-::'~ ~ ~ r r i..r..-:- ,., • IJ',- .v --

\\~ :~_,Sh • 

Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman me
mintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, 
walaupun orang-orang musyrik itu adalah . kaum kera
bat(nya\ sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang 
musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. (At-Taubah: 
113) 

Hal yang semakna dengannya telah disebutkan oleh hadis, dan 
kaum muslim sepakat terhadap hal ini. 

56) lbnu Allan di dalam Syarhul Adzkar mengatakan bahwa suatu pendapat me
nyebutk:an bahwa dahulu mereka menamakan Muharram dengan nama Sha
far Awwal, dail menyebut bulan Shafar sendiri sebagai Shafar Tsani. Karena 
itu, bulan Muharram dinamakan Syahrullah. Al-Hafizh Imam Suyuthi me
ngatakan, •Aku pernah ditanya mengapa bulan Muharram disebut secara 
khusus oleh mereka dengan sebutan Syahrullah, sedangkan bulan lainnya ti
dak, padahal di dalam bulan lain terdapat hal yang sebanding dengannya da
lam hal keutamaan atau bahkan lebih seperti bulan Ramadhan? Ternyata 
aku menemukanjawabannya, bahwa nama tersebut merupakan nama Islam, 
sedangkan bulan yang lain bukan; sesungguhnya nama aemua bulan selain
nya masih tetap aeperti pada zaman Jahiliah. Nama bulan Muharram dalam 
masa Jahiliah adalah Shafar Awwal, sedangkan bulan sesudahnya adalah 
Shafar Tsani. Ketika Islam datang, Allah menamakannya bulan Muharram. 
Maka nama bulan itu dikaitkan dengan nama Allah berdasarkan pertim
bangan tersebut. Hal ini merupakan faedah yang lembut yang kami jumpai 
dalam kitab Jamha.rah. lbnul Jauzi telah menukil bahwa .semua bulan mem
punyai nama di masa Jahiliah selain dari nama-nama Isl.am yang sekarang. 
Nama bulan Muharram adalah Baiq, Shafar Naqil, Rahi'iil Awwal Thaliq, 
Rabi'ul Akhir Tajir, Jumadil Ula Aslah, Jumadil Akhirah ~h, Rajah Ahlak, 
Sya'ban Kasa', Ramadhan Zahir, Syawwal Buth, Dzul Qa'dah Haq, dan Dzul 
Hijjah Na'isy. 
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Diharamk.an .mencaci orang muslim tanpa sebab yang diakui 
oleh syariat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. telah bersabda: 

~ ,,J,J. -1 ,, ,J f \ ~l:, 
. ~~ y~ .. ,, 

Mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim, kitab Imam 
Abu Daud dan Imam Turmudzi melalui Abu Hurairah r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per6ah bersabda: 

)~~ ;:,,~,,...r,r;rA /,?J~ ... ·''h";'(,.- •l:~"1"'1 _,,. · I~ \A :&' JW'\. "")I" \.t u..J." . . ,,,,, .. ,,,,, ,,, . ' ' ~ . ....... __ _ 

Dua orang yang saling mencaci memperoleh apa yang dikata
kiin keduanya, sedangkan mudaratnya akan menimpa orang 
yang memulainya di antara keduanya, selagi orang yang ter- · 
aniaya tidak melampai batas. 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan sahih. 
Di antara lafaz yang tercela dalam pemakaian sehari-hari 

-seperti ucapan seseorang terhadap orang yang bertengkar de
ngannya, "Hai keledai, hai kambing pejantan, hai anjing," dan 
lain sebagainya yang semakna- J;ial ini buruk ditinjau ds.ri dua 
segi: 

Pertama, perkataan tersebut merupakan perkataan dusta. 
Kedua, hal itu menyakitkan. Lain halnya dengan bila .dikata

kan 'hai zalim' dan lain sebagainy~ yang semakna, hal ini dapat 
dimaafkan karena keadaan...darurat>, dalam bertengkar, sekalipun 
pada kebanyakannya kata-kata itu benar; karena sedikit · sekali 
manusia yang tidak zalim, baik terh•dap dirinya sendiri ataupun 
terhadap orang lain. 

An-Nahhas mengatakan, "Sebagi~ ulama memakruhkan bila 
seseorang mengatakan, 'Tiada seorang_ makhlui pun bersamaku 
kecuali Allah'." . - \ 

Penyebab makruh ialah karena laf~ tersebut merupakan la-
faz kurang &jar, mengingat bentuk asaln~a dari isti'8~hendak-
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nya berbentuk muttashil, sedangkan dalam kalimat ini merupa
kan hal yang mustahil. Sesungguhnya makna yang dimaksud dari 
kalimat tersebut adalah istitsna munqathi'. Bentuk lengkapnya 
ialah, ."Tetapi yang ada bersamaku adalah Allah." 

Pengertian ini diambil dari makna firman Allah Swt.: 

{ i '-¼~' -1<[;:'.§~~J 
Dan Dia bersama kalian di mana pun ialian berada. (Al
Hadid: 4) 

Hendaknya perkataan tersebut diganti dengan perkataan berikut, 
yaitu: "Tiada seorang pun bersamaku melainkan hanya Allah." 
Seseorang dimakruhkan mengucapkan, "Duduklah atas nama 
Allah," melainkan ia harus mengatakan, "Duduklah dengan me
nyebut nama Allah." 

An-Nahhas menceritakan dari sebagian ulama Salaf, bahwa 
orang yang sedang puasa dimakruhkan mengucapkan, "Demi hak 
kunci yang ada.,pada mulutku." Bantahan yang ditujukan kepada
nya ialah, sesungguhnya kata al-khatm (kunci) hanya ada pada 
mulut orang-orang kafir. Tetapi bantahan tersebut masih perlu 
dipertimbangkan kekuatannya. Bantahan yang kuat ialah bahwa 
dia bersumpah dengan memakai nama selain Allah Swt. Dalam 
pembahasan berikut akan disebutkan larangan mengenai hal ter
sebut. Hal tersebut makruh berdasarkan alasan yang telah kami 
sebut. Hal tersebut juga mepgandung makna menampakkan pua-
sa t,µipa diperlukan. ' 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui 
Abdur Razzaq, dari Mu'ammar, dari Qatadah atau dari yang lain
nya, .dari Imran ibnul Hushain r.a. yang mengatakan: 

~ /, i ,,,.,, ,,,,., ,,, ,, "',J"' ,,,.., ~( ........ ., .... -;,, .... lCT'r;.~ ~\ ,,,,., .... _\ : ~\Zl~J~ US= 
~~ ~ " . : ~ ,; ...... .,, . ,,, '.;;-- ,... 

.,, .. ~'j~~i~~i3\f\ili 
,,; 

Dahulu di masa Jahiliah kami selalu mengucapkan, "Semoga 
Allah menyejukkan pandangan matamu 57> dan semoga Allah 

57) "'Semoga Allah menyejukkan matamu dengan orang yang engkau cintai. 
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melimpahkan nikmat di p<!,gi hari ini kepadamu. • 58
) Ketika 

Islam tioa, maka kami dilarang mengucapkan kata~kata itu. 

Abdur Razzaq mengatakan, "Menurut Mu'ammar, seseorang di
makruhkan mengucapkan, 'Seriloga Allah memberikan kesejukan 
kepadamu melalui matamu.' Tetapi tidak mengapa bila ia menga
takan, 'Semoga Allah menyejukkan pandangan matamu'." 

Demikian riwayat Imam Abu Daud melalui Qatadah atau 
lainnya. Menurut ahlul 'ilmi, hadis seperti ini tidak dihukumi se
bagai hadis sahih, karena Qatadah adalah orang yang tsiqah, se
dangkan yang lainnya masih belum dikenal. Adakalanya hadis ini 
bersumber dari orang yang tidak dikenal, maka tidak dapat dija
dikan sebagai ketetapan hukum syariat. Tetapi untuk tindakan 
berhati-hati, hendaknya seseorang menjauhi perkataan seperti itu 
karena barangkali saja memang sahih, dan karena ada sebagian 
ulama yang memakai sebagai pegangan hadis yang berasal dari 
orang yang tidak dikenal. 

Larangan berblslk berduaan blla ada orang ketlga 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda: 

"-'L.("..:'-:- ,,,., .,...-!~" .... ,.,J ,..-i ,,,.,. t;~, \A:~,,,.,. ,,.,.,....,~.,j \"' 
~t~~~;.JI LJJ.l C:,L:ii\ -~· .. ..- .-,~.a.!,~ .. • :.51 

,,,,, j ,,, .,....'-'• ... ,,,,, 

.... /4 -1~'.5 gr \ ~, .~__- l!iL v;-;. ,,, y-:-- u----~ ;, 

Apabila kalian bf_rtiga, maka janganlah dua orang saling ber
bisik, 59> sedangkan yang lainnya tidak, sebelum kalian ber
campur <kngan orang banyak, karena hal itu akan membuat
nya (orang ketiga) menjadi bersedih hati. 

58) Berasal dari an-nu'umah, semoga Allah melimpahkan nikmat kepadamu. 

59) lbnu Allan di dawn kitab Syarhul Adzkar mengatakan bahwa Al-Alqami di 
dalam Syarah Al-Jami'ruh Shaghir mengatakan, "Demikian menurut keba
nyakan riwayat memakai alif maqsh.urah yang ditetapkan di dalam lihath 
dalam bentuk ya, tetapi dalam lafaz digugurkan karena bertemunya dua hu
nu aukun. Ungkapan ini kalimat berita, tetapi maknanya naJai (larangan). 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari clan Shahih 
Muslim melalui Ibnu Umar r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pernah bersabda: 

• ' ,,,, ,,,, ,) """ ,, ........... ,,. ...... ,., 1J, ,....,,,, ,,J,,J \,., 
. ~\;ili,jJ y~jcr.-~)t\i b)'tt ~j} 

Apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang (dari kali
an) saling berbisik, sedangkan orang yang ketiga·tidak diajak. 

Kami meriwayatkannya pula di dalam kitab Sunan Abu Daud, 
dan ditambahkan bahwa Abu Shaleh -perawi yang menerima 
hadis ini dari Ibnu Umar- tel~ mengatakan, "Aku bertanya ke
pad~ Ibnu Umar, 'Bagaimana kalau empat orang?' Ia menjawab, 
'Tidak mudarat kepadamu'." 

, Wanita dllarang mencerltakan kelndahan tubuh wanlta laln 
kepada suamlnya atau kepada lelakl laln kecuall blla dlper
lukan oleh syarlat 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pernah bersabda: 

e~,-'~-~~~~~J~~~,:.;;a~,.,r\~f4'~G~ ~,.,~ ; v; ...... :..r !f' ,,,,,,., . 
Janganlah seorang wanita memperlihatkan auratnya kepada 
wanita lain, lalu ia menceritakannya kepada suaminya agar 
seakan-akan suaminja itu memandang kepadanya. 

Makruh niengucapkan, "Selamat berbahagia, semoga banyak 
anak," kepada · pengantin. Tetapi katakanlah, "Semoga Allah 
memberkahimu," seperti yang diterangkan dalam Bab "Nikah". 

An-Nahhas meriwayatkan dari Abu Bakar Muhammad ibnu 
'Yahya-salah seorang ahli fiqih dan ulama sastra- bahwa mak
ruh mengucapkan, "Ingatlah kepada Allah Swt.," kepada orang 
yang sedang marah, sebab dikhawatirkan ia akan menjadi kufur 
(karena emosi lalu ia mengejek atau merendahkan kalimat terse
but,1 pen.). 
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Termasuk kalimat buruk lagi tercela ialah apa yang biasa di
lakukan oleh kebanyakan orang bila seseorang hendak melaku
kan sumpah terhadap sesuatu hal, lalu ia tidak mau mengucap
kan kata wallaahi, karena khawatir bila sumpah dilanggarnya 
atau demi mengagungkan Allah Swt. dan menghindari sumpah, 
lalu ia berkata, "Allah mengetahui bahwa tidak akan terjadi · se

. perti sekarang atau terjadi seperti sekarang ini," atau yang se-
makna. Ungkapan ini mengandung.oihaya; jika pelakunya meya
kini bahwa perkara yang dimaksud seperti apa yang diucapkan
nya, maka tidak apa-apa. Tetapi jika ia meragukan, maka hal ini 
termasuk perkataan paling buruk, karena secara tidak langsung 
berarti ia telah melakukan kedustaan terhadap Allah Swt. Dia 
menceritakan bahwa Allah Swt. mengetahui sesuatu yang ia sen
diri tidak meyakini bagaimana kejadiannya. 

Di dalam ungkapan ini terkandung keburukan lain yang lebih 
parah lagi, yaitu bahwa dia (orang yang bersangkutan) menggam
barkan keadaan Allah Swt., bahwa Dia mengetahui suatu perkar&. 
yang berbeda dengan kejadiannya. Hal tersebut bila benar-benar 
terbukti, maka dia akan meajadi kafir. Untuk itu, seseorang dian
jurkan menjauhi ucapan seperti itu. 

Makruh mengucapkan kalimat berikut dalam doa, "Ya Allah, 
ampunilah daku jika Engkau menghendaki, atau jika Engkau ber
kenan," tetapi ia harus memastikan permohonannya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

~ ,,, ;~'rr- ,, ,, ~ w· ~~!rt.,, .... ,.."'~. ,,,. ,,,,,,~,,,. • :... ,.. \ • \ .. " :. • \ • • \· ~ ·\ • -,, • l ~ u,-:J 'L ~(.),... ,, ,,,. • ~ :_,r.,. 

' J.( ,,J3' .(~1~,( ~-,1 :J\" ~,,....... ,,,,. :~ :.. r, 
• 4\) 0 ~ -~I:' , ~ ~ • , t,, ~ 7!d !, ·, g O . 

.,,,. .,,, . .,,, loo" .. ,, ...... ...... 

Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mengucapkan, 
"Ya Allah, ampunilah daku jika Engkau berkenan. Ya Allah, 
rahmatilah daku jika Engkau berkenan. • Hendaklah ia me
mastikan permohonannya. karena sesungguhnya tidak ada se
orang pun yang memaksa-Nya. 

Di dalam riwayat Muslim disebutkan seperti berikut: 
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~-~'(?, ~~I 5lf ~;I I ~!i,:'J{-Jf.7Ji~. -~1 ~j 
.,. ,,,,, L • t? ;,,,,,,, ,.. .-,~ ,,,,, 

.,,, "'1 ~,,:. 
. "~ ·~ 

Tetapi hendaklah ia memastikan permintaannya dan mem
perbesar harapannya, karena sesungguhnya Allah tidak me
rasa keberatan dengan sesuatu pun yang Dia berikan. 

Kami meriwayatkan di dalam Shahih Bukhari dan Shahih Mus
lim melalui Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. 
telah bersabda: 

Apabila seseorang di antara kalian berdoa, hendaklah ia me
mastikan permintaannya, dan jangan sekali-kali mengatakan, 
"Ya Allah, jika Engkau berkenan, berilah aku, • karena se
sungguhnya tidak ada seorang pun yang memaksa-Nya. 

Makruh bersumpah dengan selain nama Allah Swt. dan sifat-si
fat-Nya, sama saja apakah dengan nama Nabi Saw., Ka'bah, ma
laikat, amanat, kehidupan, roh, dan lain sebagainya. Tetapi yang 
paling dimakruhkan ialah bersumpah dengan memakai nama 
amanat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Ibnu Umar r.a. yang nienceritakan bahwa 
Nabi Saw. pernah bersabda: 

Sesungguhn.ya Allah melarang kalian meti..,kukan sumpah de
ngan menyebut nama bapak-bapak kalian. Maka barang sia-
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pa yang bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan menye
but nama Allah atau diam. 

Dalam riwayat yang sahih lainnya disebutkan seperti berikut: 

"¼ .... , ,,,, \ ,;~ ~"i'~",..... .... ~~ ..... -:~ ~, • \, ~\ • µ \..al.-i,D ~ . ..~ ;.»;, ,,,, ,,,, .. .... .... 
Maka barang siapa yang bersumpah, janganlah ia bersumpah 
melainkan dengan nama Allah atau diam. 

Kami meriwayatkan tentang larangan bersumpah dengan menye
but nama amanat dalam hadis yang cukup banyak jumlahnya lagi 
mengandung makna yang keras. Antara lain ialah apa yang telah 
kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad 
yang sahih melalui Buraidah r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda: 

,,,,,,, ,,,,,, .... (.., /.,, ,.... ..... 
. ~ ~.~lj i, ~~L , ;,\.: !; .... .. ,,, ,, 

Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama ama
nat, maka dia bukan termasuk golongan kami. 

Makruh apabila banyak mengucapkan kata-kata sumpah dalam 
jual beli dan lain sebagainya, sekalipun orang yang bersangkutan 
benar. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Abu Qatadah r.a., bahwa ia pemah mendengar Rasulullah Saw. 
bersabda: 

. -!."~"-1:.-!~~'il\f ~J\-~;"":~ ~\l\ ~r~~·2 .... , ,..._. "! ~-- ~J~ ...... 
Hati-hatilah kalian terhadap perbuatan banyak bersu'!'pah 
dalam jual beli, karena sesurigguhnya hal itu memang mela
riskan dagangan, tetapi menghapuskan berkah. 

Makruh menyebut pelangi yang ada di langit dengan istilah 'qaus 
quzah'. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Abu 
Na'im melalui lbnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa Nabi 
'Saw. pemah bersabda: 
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:'~"-! 0d, l(f. ~: "',J.. ,;, r' ",-l ""~ \:1"~~--1 
i ~~~J,o .. ~ L.~ u_,11 ,cJJ~~ t~jA) ~ . "-"'•" \ -... ...---, I,~,~ ~ i .... .a'1h \· J " .. 

.. ~.J ~\~~~LA ..7f" ' ,r.-.J (/' ~ t.)M .-" 

Janganl.ah kalian mengatakan ·•qaus quzah', karena sesung
guhnya 'quzah' adalah nama setan, melainkan katakanlah 
'qaus Allah Swt. ~ Maka ia (pelangi itu) merupakan pertanda 
keamanan bagi penduduk bumi.60f 

Menurut Al.Jauhari dan lain-lainnya dari kalangan ulama ba
hasa, lafaz quzah tidak menerima tanwin, dan bahasa awam me
nyebutnya qudah, tetapi hal ini merupakan penyimpangan. 

Apabila seseorang mendapat cobaan berupa perbuatan mak
siat atau yang sejenisnya, dimakruhkan baginya memberitahukan 
hal itu kepada orang lain, melainkan dianjurkan segera bertobat. 
kepada Allah Swt., memutuskan perbuatannya dengan seketika, · 
menyesali apa yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatan maksiat itu lagi untuk selama-lamanya. 
Ketiga hal tersebut merupakan rukun tobat, tobat tidak sah ke
cuali melalui ketiga rukun ini. 

Jika seseorang memberitahukan perbuatan maksiatnya kepa
da syekhnya atau orang lain yang diharapkan dapat memberita
hukan kepadanya mengenai jalan keluar dari perbuatan maksiat 
itu, atau dapat menyelamatkannya dari perbuatan maksiat yang 
serupa, atau mengenalkan kepadanya tentang penyebab yang 
menjerumuskan dirinya ke dalam maksiat itu, atau berdoa untuk
nya, atau lainnya, hal ini tidak dilarang, bahkan dianggap baik. 
Sesungguhnya yang dimakruhkan ialah bila dalam pemberi~ 
tersebut tidak mengandung maslahat di atas. · 

Kami meriwayatkan di d,alam kitab Shahih Bukhari dan Sha
h.ih Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan: 

,,,,.,,_\/J"""i j,.J,.,~,,,,;,.. ~~;,~1~ 1,J,,,,, .,,,,, ,!. • ,,,, , ,,,.• • L,.'1\ ,,,,_ u ~ ~ 4.\,1 •6.L.t,LJ., ,e,,111 
:~ . ~ ~,,,.. . ,,,, ._,-. ~ . 
'::;;,e--. -

60) fKiW,Hiqal,IIAlrl;,wdalamliiopa&AINa.Al-MlauWi.Di....____.. 
n,ya tanlapet Zuma Dau Hakim Al-lliWlli ~ eedeapM ._ .... 
IVll""'1if. 
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Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Semua 
umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan, 
dan sesungguhnya termasuk perbuatan terang-terangan Gl) 

ialah bila seorang lelaki melakukan suatu perbuatan di ma
lam hari, kemudian dia berpagi hari dalam keadaan dimaaf
kan oleh Allah Swt. Tetapi ia mengatakan, 'Hai Fulan, tadi 
malam aku telah berbuat anu dan anu.' Semalam penuh ia 
dalam keadaan ditutupi (dimaafkan) oleh Rabbnya, tetapi di 
pagi harinya dia sendirilah yang menyingkapkan tirai penu
tup Allah untuk dirinya." 

Orang mukallaf diharamkan berbicara kepada budak seseorang 
atau istrinya atau anaknya atau pelayannya dengan pembicaraan 
yang mei::usak mereka terhadap tuannya, bila pembicaraan yang 
ia lakukan terhadap mereka tidattda kaitannya dengan amar 
ma'ruf dan nahi munkar. -

Allah Swt. berfirman: rt.'~, ... :-.. ~,-r~\~ ... ,~~---~j~(-. ~i~(J. ... , .... ~ ... .. y_, !j4C:'~~~-' ~_, '5 .. ~~ ~J~_j 
" ia~u,r ,,, 

61) Di dalam riwayat lain disebutkan, -Oan seaungguhnya termasu.k. perbuatan 
gila-gilaan.• Di dalam kitab Imam Muslim disebutkan, -Oan seaungguhnya 
termaauk perbuatan terang-terangan.• Al-Haftzlt di dalam kitab Al-Fat-h me
ngatakan bahwa disebutkan ¥10· inna min.al mujaharah. Demikian pula oleh 
lbnus Sakan dan Al-Kasymaihini yang diikuti oleh Syarah lbnu Baththaal. 
Sedangkan menurut yang lain dieebutkan mqjanaA sebapi ganti mujaharah. 
Di dalam riwayat Imam M1.18lim dieebutkan al-jihar dan di dalam riwayat 
lama'ili disebut al-ihjaar, di dalam suatu riwayat oleh Abu Na'im disebut 
wa-inna minal hijaari, yakni di dalam kitab Al-MU8takhraj. 

Dengan demikian, kita men~pulkan adanya empat lafaz; yang paling 
terkenal di antaranya ialah al-jihaar. . · 
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Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajik
an dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat do
sa dan pe,langgaran. (Al-Maidah: 2) 

Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada 
di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Qaaf: 18) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Daud dan Imam 
Nasai melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Ra-
sulullah Saw. pemah bersabda: · 

,, ,,..;'11'! ;' ;' ,, ~ ~ ,,,,.., ,,..,,,,,., ,,, ,,;' 
. ~~"~u";'-\"-~ "1. \ ~ . ~--~ ,.,, ~ ~_J ,)$~'?' . '.J1 . • I..T 

Barang siapa yang menghasut istri seseorang atau budaknya, 
maka ia bukan termasuk golongan kami. 62> 

.Khabbaba, merusak dan. menghasut. 
Seseorang dianjurkan mengatakan. ten tang harta yang dike

luarkan untuk ketaalan kepada Allah Swt. dengan ungkapan, 
"Aku telah menafkahkan," dan lain sebagainya yang semakna. 
Untuk itu, hendaknya ia mengatakan, "Aku telah membelanjakan 
sejumlah seribu dinar dalam ibadah hajiku. Aku telah menafkah
kan dua ribu dinar dalam peperanganku. Aku telah menafkahkan 
sejumlah sekian untuk-menjamu tetamuku, khitanan anak-anak
ku, dan biaya perkawinanku," serta lain sebagainya yang serupa. 

Janganlah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh keba
nyakan orang awam, yaitu: "Aku tekor sekian untuk menjamu te
tamuku, aku telah rugi sekian dalam hajiku, dnn aku telah me
nyia-nyiakan sekian dalam perjalananku.• Pada garis besamya is
tilah anfaqtu dan yang sejenis untuk amal-amal ketaatan, sedang- . 
k.an · ungkapan 'aku rugi, aku tekor, aku menyia~nyiakan' hanya 
untuk hal-hal yang maksiat dan makruh, dan tidak.dipakai untuk 
hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan. 

62) Hadis ini berpredikat luuan 
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Di antara ucapan yang <lilarang ialah apa yang sering dilaku
kan oleh kebanyakan orang dalam salat bila imam mengucapkan: 

,,,,. ,,,... ,,,.,. ~·:,.,. ) ) ,,,,.. ".'.'k;; 
0 1 uw, • U _.. .\ ~\j1., :L s; e.i~\ u-... ~ .. • ..,,,,, 

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada 
Engkaulah kami mqhon pertolongan. (Al-Fatihah: 5) 

Maka makmum mengucapkan pula, "Hanya Engkaulah yang ka
mi sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolong
an." Hal iµi termasuk perkara yang seharusnya ditinggalkan. 

Penulis kitab Al-Bayan dari kalangan teman kami mengata
kan bahwa · hal terse but dapat membatalkan salat, kecuali jika 
orang yang bersangkutan bermaksud membaca Al-Qur'an. Demi
kian pendapatnya, sekalipun pendapat itu masih perlu dipertim
bangkan; tetapi makna lahiriah menunjukkan bahwa ia tidak se
tuju dengan hal tersebut, maka selayaknya bila dijauhi. Sekalipun 
hal ini tidak memba.talkan s~lat, tetapi dalam kondisi demikian 
tetap maknih. 

Di antara hal yang dilarang dengan kukuh dan harus dijauhi 
ialah apa yang biasa dikatakan oleh kalangan awam dan orang 
seperti mereka tentang pungli yang dipungut dari basil jual beli 
dan lain-lainnya yang serupa. Mereka biasa mengatakan, "Ini 
adalah hak sultan," atau "Kamu harus membayar hak sultan," 
dan ungkapan lain yang mengandung pengertian bahwa pungli 
merupakan hak atau keharusan clan lain sebagainya yang semak
na. 

Hal ini termasuk perkara :rpungkar yang berat dan bid'ah pa
ling buruk, hingga salah seorang ulama ada yang mengatakan, 
"Barang siapa yang mengatakan pungli merupakan hak, maka ia 
kafir dan keluar dari agama Islam." Tetapi menurut pendapat 
yang sahib, hal ini tidak mengufurkan, kecuali jika orang yang 
bersangkutan berkeyakim,m bahwa hal tersebut merupakan hak, 
padahal ia mengetahui hal tersebut adalah perbuatan zalim. Hal 
yang benar menyebutnya sebagai pungli atau pajak sultan dan 
lain sebagainya yang semakna (~npa m.emakai kata hak). 

Makruh meminta karena Allah selain dari surga. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sun.an Abu Daud melalui 
Jabir r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah ber
sabda: 
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Tidak boleh meminta dengan menyebut nama Allah selain da
ri surga. 63> 

Makruh menolak orang yang meminta dengan menyebut Allah 
dan meminta syafaat dengan menyebut-Nya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Su
nan Nasa(,,d;engan sanad-sanad yang sahib melalui lbnu Umar 
r.a. yang fuenceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

,,, ' ,,,_,,, 0 4 ,,, ' ,,, 

-'"'"'"''j~~~ Jl::a ~j l'o_;~, ;:u~ . .)6f,7,\J 
"~ ; ~Cl ,,,. ,,, ,.,,,, ~ ,. 

J~-~~"'J",.-i<-:"', "~...- ?",,, l{"'J"' LS~ ~~j 
o~ ~JA!'Ji"-::l,,,.~YJ :,:!.~ ,,,,. ...- ,,, ",,, 
"~41, ,,,,~ ~----{:J ,,,,i :;~{f~~'-4' )J=4.' wj~ 
~ 'Jf<S- .. IJ"' ~ .{fSTA\fli 
Barang siapa meminta perlindungan dengan menyebut asma 
Allah, maka lindungilah dia oleh kalian. Barang siapa yang 
meminta dengan menyebut AJ.lah Swt., maka berilah dia oleh 
kalian. Barang siapa yang memanggil kalian, maka penuhi
lah panggilannya; dan barang siapa yang berbuat suatu keba
jikan kepada kalian, maka balaslah dia. Apabila kalian tidak 
mempunyai sesuatu untuk membalas kebafikannya, maka ber
doalah kalian untuknya hingga kalian berpendapat bahwa 
kalian telah membalas kebajikannya. 

63) Sanad hadia adalah dhaif. Di dalam ~adis lain disebutkan seperti berikut: 

\ ,,,..,, III•" ... ,~ J~:,..-: ~-~ .. .fJJ .. • ~ ()A i.),--

Terldnatlah orang~ meminta dengan menyebut nama Allah. 

Imam Thab~ah yang meriwayatkannya melalui Abu Musa Al-Asy'ari. Sa
nadnya dinilai luuan oleh Al-Hatizh A1-lraqi di dalam kitab Al,-'Umdah ae
pert.i apa yang diki.i.akan olel!. AI-Manawi di daiam kitab Faidhul Qadir-nya 
tetapi yang lain menilai dhaif. 
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Menurut pendapat terkenal, makruh mengucapkan, "Semoga 
Allah memperpanjang keberadaanmu (hidupmu)." Abu Ja'far An
Nahhas di dalam kitab Shinaatul Kuttaab mengatakan bahwa ~e
bagian ulama menganggap makruh ucapan, "Semoga Allah mem
perpanjang keberadaanmu," sedangkan sebagian ulama lain mem
bolehkannya. Ismail ibnu lshaq mengatakan, orang yang mula
mula menulis kalimat 'semoga Allah memperpanjang keberadaan
mu' adalah kaum Zindiq. 

Telah diriwayatkan dari Hammad ibnu Maslamah r.a. bahwa 
etika menulis surat di kalangan kaum muslim ialah diawali de
ngan kalimat 'dari si Fulan untuk si Fulan'. Amma Ba'du, semoga 
keselamatan terlimpah kepadamu, sesungguhnya aku memuji ke
pada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, dan aku memohon 
kepada-Nya agar Dia melimpahkan salawat kepada Nabi Muham
mad dan keluarganya. Kemudian orang Zindiq membuat hal yang 
baru dalam surat-menyuratnya, yaitu diawali dengan kalimat 'se
moga Allah memperpanjang keberadaanmu'. 

Mazhab yang sahih lagi terpilih pienyatakan tidak makruh 
bila seseorang mengatakan kepada orang lain, "Ayah dan ibuku 
menjadi tebusanmu, atau semoga Allah menjadikan diriku seba
gai tebusanmu." Hal ini diperbolehkan oleh banyak hadis terkenal 
di dalam kitab Shahihain dan kitab lainnya; baik kedua orang 
tua orang yang bersangkutan muslim ataupun kafir, sama saja, 
diperbolehkan. Tetapi sebagian ulama memakruhkannya bila ke
dua orang tua orang yang bersangkutan muslim kedua-duanya. 

An-Nahhas mengatakan bahwa Malik ibnu Anas telah me
makruhkan ucapan seseorang, "Semoga Allah menjadikan diriku 
sebagai tebusanmu," tetapi sebagian ulama memperbolehkannya. 
"Jumhur ulama berpendapat membolehkan hal tersebut, tanpa 
memandang apakah orang yang dijadikan subyek tebusan adalah 
orang muslim atau orang kafir," kata Al-Qadhi lyadh. 

Menurut kami, banyak hadis sahih yang memperbolehkan hal 
ini, dan kami telah menyitir sebagian darinya di dalam syarah ki-
tab Muslim. · 

Lafaz yang tercela antara lain ialah al-mira, al-jidal, dan al
khushumah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, al-mira 
artinya ialah engkau membantah perkataan orang lain untuk me
nainpakkao kecelaan yang ada padanya dengan niat tiada lain 
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hanya untuk menghina orang yang mengucapkannya dan menam
pak.kan keunggulanmu padanya. 

Imam Ghazali mengatakan, al-jidal merupakan ungkapan 
tentang suatu perkara yang berkaitan dengan memenangkan sua
tu mazhab dan menetapkannya. Sedangkan al-khushumah arti
nya memutarbalikkan perkataan dengan mak.sud agar dapat men
capai apa yang dituju oleh orang yang bersangkutan, baik berupa 
harta ataupun lainnya. Adak.alanya dalam posisi memulai, 
adak.alanya pula dalam posisi membantah. Pada garis besarnya 
mak.na al-mira hanya mengandung pengertian membantah. Demi
kian pendapat Imam Ghazali. 

Al-JidaJ (berdebat) adakalanya karena perkara yang hak., 
adak.alanya pula karena perkara yang batil. 

Allah Swt. telah berfirman: . 

J / ""' "t ,E~ ' /'t,.,,..." ...- ';'~ ch-:'V 1.t,u~,.~\~jy~ Jl~\~\~~~ l-' 
. ... .. .... ,,,, 

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan 
dengan cara yang pciling baik. (Al-Ankabut: 46) 

Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. (An-Nahl: 125) 

. ,,,, ,,,, ' ' . . \"-'~<-='"·.1,~,, .., \ .. '\ ~~ )~ .)~ ~ 
t.tv'~ -~~~;U ~ .... j-U ~ ~'-' ....... 

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah ke
cuali orang-orang kafir. (Ghafir: 4) 

Apabila perdebatan yang dilakukan seseorang untuk memperta
hankan perkara hak. dan menetapkannya, maka hal itu merupa
kan tindakan terpuji. Apabila dilakukan untuk menolak perkara 
hak atau perdebatan tanpa ilmu, maka hal ini merupakan per
buatan tercela. · Berdasarkan rincian inilah nash-nash yang mene
rangkan tentang kebolehan dan celaan terhadapnya dittirunkan. 
Mujaadalah dan jidaal mempunyai makna yang sama, kami te-
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rangkan hal ini secani rinci di dalam kitab Tahdzibul Asma wal 
Lughaat. · 

Sebagian ulama mengatakan, "Aku belum pernah melihat se
suatu perkara yang lebih melenyapkan agama dan lebih mengu
rangi harga diri, lebih menyia-nyiakan kesenangan, dan lebih me
nyibukkan hati selain dari persengketaan.", 

Apabila kita hipotesiskan bahwa seorang manusia diharuskan 
terlibat di dalam persengketaan untuk mempertahankan haknya. 

Maka jawabannya ialah cukup dengan apa yang dikatakan 
oleh Imam Ghazali, bahwa celaan yang pasti hanya ditujukan ter
hadap orang yang bersengketa dengan cara yang batil atau tanpa 
pengetahuan, seperti halnya yang dilakukan oleh wakil kadi. Se
sungguhnya dia bersikap tawakal dalam melerai persengketaan 
sebelum ia mengetahui perkara yang hak berada di pihak yang 
mana, tetapi ia berani melibatkan diri di dalam persengketaan, 
sekalipun tanpa pengetahuan. 

Termasuk ke dalam tindakan tercela ialah orang yang me
nuntut haknya, tetapi tidak membatasi diri hanya pada apa yang 
diperlukan, melainkan ia menonjolkan sikap permusuhan, dusta, 
menyakiti, dan menguasai seterusnya. Demikian pula halnya 
orang yang terlibat di dalam persengketaan, lalu mengeluarkan 
kata-kata yang menyakitk.an, padahal hal itu tidak diperlukan da
lam meraih haknya. Demikian pula halnya orang yang terdorong 
di dalam suatu persengketaan oleh perasaan keras kepala demi 
mengalahkan musuh dan mematahkannya, tindakan jni merupa-
kan perbuatan tercela. ·· 

Adapun orang yang teraniaya dan yang berusaha memenang
kan hujahnya dengan cara yang diakui oleh syariat tanpa permu
suhan, tanpa berlebih-lebihan tanpa melebihi batas yang diperbo
lehkan dalam berhujah, juga tanpa tujuan mengingkari dan me
nyakiti, maka perbuatannya itu tidak diharamkan. Tetapi yang 
paling utama ialah he~aknya ia menyelesaikan perkaranya de
ngan cara bijaksana bila ia tidak mendapatk.an'jalan untuk meng
hindar dari persengketaan, karena mengekang lisan dalam per
sengketaan menurut. temperatur yang wajar merupakan hal yang 
sulil Persengketaan membuat hati bergejolak dan membangkit
,kan rasa amarah. Apabila marah telah berkobar, maka timbullah 
rasa dengki di antara dua pihak yang bersangkutan, hingga ma
sing-masing pihak merasa &enallC bila menjelek-jelekkan lawan 
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bicara dan merasa sedih dengan kegembiraannya, dan lisan pun 
· berhamburan mengeluarkan kata-kata yang menghina kehor
matannya. Barang siapa yang bersengketa, maka akan terjeru
mus ke dalam musibah tersebut. Musibah paling ringan ialah me
nyibukkan hati orang yang bersangkutan, hingga terbawa di da
lam salat dan hati selalu memikirkan persengketaan tersebut. De
ngan demikian, maka keadaannya tidak lurus lagi. 

Persengketaan (pertengkaran) merupakan permulaan. dari ke
jahatan, demiki~ pula perdebatan dan bantahan. Karena itu, se
baiknya janganlah seseorang membuJal pintu persengketaan-ke
cuali dalam keadaan darurat yang tidak dapat dielakkan lagi. 
Apabila hal ini dipegang teguh, maka lisan dan hati akan terpeli
hara dari malapetaka yang ditimbulkan oleh persengketaan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Tunnudzi melalui 
Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nab bersabda: 

-~~JS3~§~¾J~Jf 
Cu.kuplah ·bagimu dosa bila engkau masih tetap gemar ber-
sengketa. 64> · 

Telah disebutkan suatu riwayat dari Ali k.w. bahwa dia telah me
ngatakan, "Sesungguhnya persengketaan itu mengundang kebina-
saan." 

Al-quh.am artinya kebinasaan. 
Makruh memperdalam pembicaraan melalui ungkapan yang 

berlarut-larut, bersajak dan berparamasastra secara dipaksakan, 
dan membuat-buat kalimat dalam mukadimah seperti yang biasa 
dilakukan oleh kebanyakan orang yang memfasi~an lisannya di 
luar batas kewajaran demi memperindah perkataan. Semua itu 
termasuk hal yang dipaksakan lagi tercela. Demikian pula me
maksakan diri dalam bersajak dan menelusuri i,rab yang . sulit 
dan bahasa yang· kurang dikenal dalam. berbiC&Fa kepada orang
orang awam. Seharusnya ia bersikap pertengahan dalam. berbi-
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cara dengan mereka, yaitu memakai kalimat yang dapat dicerna 
dan dimengerti oleh para pendengarnya serta tidak berat untuk 
dipahami. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Daud dan 
Imam Turmudzi melalui Abdullah ibnu Amr ibnul Ash r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

_,,,.,,,,.,,; t ,,.,,,, ".J' ,; 
(,:~ ,4.:,\.2., ,\:;:: &"jj1J~,5-t~1)1~~\c:,l 

,;,; ,;• (.}J'-.. ,; ~ ,; ' II ~e,4~,;,,;,; .,,, ....;.,,. ... ,,,,. 1/1\~ 
• 0 .. ~ 

Sesungguhnya Allah membenci di antara kaum lelaki orang 
yang_gemar berparamasastra, yaitu orang yang memutarba
likkan lisan sebagaimana sapi mengunyah makanannya. 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
lbnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah 
bersabda: ' 

&,,.,, /.,,,, ,,,, ,J ,,,,.,,,,{,., ,,,,,,,,,,,,,. 

• \i~\ifli 4~_;. ~ .. ~,~ 
Binasalah orang-orang yang melampaui batas. 

Beliau mengucapkan kalimat ini sebanyak tiga kali. 

Ulama mengatakan, makna yang dimaksud dari lafaz al-muta
naththi'in ialah orang-orang yang melampaui batas dalam ber
bagai perkara. 
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Sesungguhnya orang yang paling aku sukai dari kalian dan 
orang yang paling dekat dari kalian denganku kedudukannya 
di hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya dari 
kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dari 
kalian dan paling jauh dariku di hari kiamat ialah orang 
yang banyak bicara dan orang yang bermulut besar serta 
orang-orang yang takabur. Mereka (para sahabat) bertanya, 
"'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengetahui orang
orang yang banyak bicara dan yang bermulut, besar. Maka 
apakah yang dimaksud dengan al-mutafaihiquun?" Nabi Saw. 
menjawab, "Orang-orang yang takabur." 

Imam Tunnudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 
Ia mengatakan pula bahwa ats-tsartsar artinya banyak bicara, 
dan al-mutasyaddiq artinya orang yang bermulut besar dalam bi
caranya terhadap orang-orang dan meremehkan mereka. 

Tidak termasuk ke dalam hal yang dicela memperindah kata
kata dalam berkhotbah dan berceramah apabila tidak berlebihan 
dan tidak memakai istilah asing, karena tujuan khotbah dan cera
mah ialah menggerakkan hati untuk taat kepada Allah Swt. Un
tuk sampai kepada tujuan itu kata-kata yang indah mempunyai 
peranan panting dan pengaruh yang jelas. 

Orang yang telah salat lsya akhir diniakruhkan melakukan 
suatu pembicaraan yang diperbolehkan pada selain waktu ini. 
Yang kami maksud dengan 'pembicaraan yang diperbolehkan' ia
lah pembicaraan yang sama saja bila dilakukan dan ditinggalkan. 
Adapun pembicaraan yang diharamkan pada selain waktu ini 
atau dalam waktu yang makl'uh, maka dalam waktu ini lebih ha-. 
ram dan makruh lagi. Sadangkan mengenai pembicaraan kebaik
an, seperti mempelajari ilmu, kisah-kisah orang-orang saleh, akh
lak yang mulia, dan berbicara dengan tamu, maka dalam waktu 
ini tidak dimakruhkan, bahkan disunatkan. Banyak hadis sahih 
yang menceritakan hal ini. 
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Demikian pula halnya melakukan pembicaraan karena uzur 
dan hal yang insidental, tidak dilarang. Banyak hadis terkenal 
yang menceritakan apa yang kami sebutkan, dan sekarang kami 
akan mengetengahkan sebagiannya secara ringkas, sedangkan ke
banyakannya hanya kami kemukakan melalui fsyarat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abu Barzah r.a. yang menceritakan: 

,,,, , ..... ' /,_ 

/ --:: ~,,:-- )t!i"..,...-, ~ .... ~/....- ..:f~3t,~. 1 "'II\ 1\ ") ,...- ~t ~ • \ 6 (Ji=::::,~ J,. .. '1..\.1 ~ ~ .J U • .. ~..... • ,, . ,....J.,, ,,r f~ ' ~< .,,:. -b'-\ ,,, ~~I . ~~ ..... .,.,.. .... 

Rasulullah Saw. tidak menyukai tidur sebelum salat Isya 65
> 

dan melakukan pembicaraan sesudahnya. 

Hadis yang menceritakan boleh melakukan pembicaraan menge
nai hal-hal yang telah kami sebutkan di atas jumlahnya cukup 
banyak, antara lain ialah hadis Ibnu Umar r.a. di dalam kitab 
Shahihain, di dalamnya disebutkan: 

' ,,,.... -:;; /J' / ' .......... 
. \ ~-;\:; J\J~~ ~iJ~~~~;ii \ ........ o_;!,G Si 
~ ..... "'J. ,,.~ra~ ,! .... ~,.: .......... .... 

~ \( o~,'~(,;{v~ .. ~r,: 1'\~"' / ~ ,.lJ~ -..:.>'-' l_.,_., ~ .. ~ ......... .. 
~ ~i' ~Ki--;._,..J. ~-:, . <-,,..,.~ 3;::. b~ ~ .... ~ 

~J ~~~~~ ,. ---,.~~~, 
.... ,,, 7. ,..-/.\ ,.,,, I . ~ r .. 

Rasulullah Saw. melakukan salat lsya di penghujung usia
nya, setelah melakukan salam beliau bersabda, "Aku akan 
menceritakan kepada kalian di malam kalian sekarang ini, 
sesungguhnya pada penghujung serptus tahun nanti tiada se
orang pun di antara orang yang ada di permukaan bumi ini 
(yakni para sahabat) masih hidup; hari ini adalah hari 
Ahad." 

65) Sebelum ealat lsya, karena hal itu adakalanya mel\iadi penyebab mengakhil"
kan waktunya dari waktu mukhtar, dan agar orang-orang tidak meremehkan 
hal ini, lalu mereka tidur meninggalkan Nlat leya berjamaah. 
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, 

Rasulullah Saw. mengakhirkan salatnya hingga tengah ma
lam, kemudian beliau keluar dan melakukan salat (Isya) ber
sama mereka. Setelah menyelesaikan salat, beliau bersabda 
kepada orang-orang yang hadir bersamanya, "Tenanglah ka
lian, aku akan memberitahukan kepada kalian; dan bergembi
ralah kalian bahwa termasuk nikmat Allah kepada kalian 
ialah tiada seorang pun dari umat manusia melakukan salat 
di saat ini selain kalian, • atau beliau bersabda, "Tiada se
orang pun yang melakukan salat di saat sekarang ini selain 
kalian." 

Juga hadis Anas r.a. di dalam kitab Shahih Bukhari yang menye-
butkan: · 

,,..,_, ,....,....~,,,., ....... ' ,..... . 

~ ~f2' i ~,, ;t,J ...- ,.....,,...., ~~~-;:;-~~II J\~'.\ .JJff 
i..r., • .. v . ~-- ... ~ ~~ ~ / / ,,.....; ,, 

~ .0 ,,,,... , -;;,.....,,... J.;ll~" · re,,V:-: 'k. J'\f ,, ....... ~ ,, . ,, ..... _.,, L -" ,, 1 ~ 
\_.,~>CC': "' ~"~ ~ • ~"'"' 4 .. • " .,,,,.. .... ' .!-~ ,,, ,.. ,,, ,.., ~~ ,,,,,, 3 ~" if~;~~ ,~~~uh 3r~, : () Ui@ 

~ -~11~11:s~.}~':; 
Bahwa mereka menunggu Nabi Saw. Maka Nabi Saw. datang 
kepada mereka di saat mendekati pertengahan malam, lalu 
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beliau melakukan salat bersama mereka, yakni salat lsya. Pe
rawi melanjutkan kisahnya, "Kemudian Nabi Saw. berkhot
bah kepada kami. Untuk itu beliau bersabda, 'lngatlah~ se
sungguhnya manusia telah salat, kemudian mereka tidur, dan 
sesungguhnya kalian masih tetap berada dalam salat selagi 
kalian menunggu salat'. • 

Demikian jl.18:a di dalam hadis lbnu Abbas r.a. Ketika menginap 
di rumah bibinya, Siti Maimunah, ia menceritakan: 

/,,. ,,,., ,;,J / ,., ,, ,:; ,, ,, ~ ,,,., ,,,, 
.:. •t~ ~ .-:. A~ ~\i...-_~::;-- J,,,~ ~~~\ ~\ 

,...:.::..> ~u-J 1 '~~~ \ :-:_J ~ . u,.. ,,,, - J~'t{f':;.,:-- J!,,,::,, -:r( 1., 
. ~ \ f u : ~-" J ' "\J'-'G 

Sesungguhnya Nabi Saw. melakukan salat lsya, kemudian 
masuk dan berbicara dengan istrinya, dan sabda beliau, 
"Anak kecil (lbnu Abbas) telah tidur." 

Juga hadis Abdur Rahman ibnu Abu Bakar r.a. dalam kisah ta
mu-tamunya dan ia menahan mereka (tidak menjamu mereka) 
hingga salat Isya selesai. Kemudian Abu Bakar datang dan berbi
cara dengan mereka, juga kepada istri dan anaknya, dan ia berbi
cara berulang-ulang kepada mereka. 

Kedua hadis di atas termaktub di dalam kitab Shahihain, hal 
yang semisal dengannya cukup banyak, tetapi apa yang telah ka
mi sebutkan ini sudah cukup. 

Makruh menamakan waktu Isya dengan istilah 'atamah, ber
dasar hadis-hadis sahih yang terkenal; dan makruh pula mena
makan waktu Magrib dengan istilah lsya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari melalui 
Abdullah ibnu Mughaffal Al-Muzani r.a. yang menceritakan bah
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: , ,,,, ,., ., ,,,,.,~,,,,, ,,,,.. ) ..... ...""{'~)_,.., ,.,,,.,. ...-. ~" ...... ,,, !J\; .. ~ f ,.,~ .. "' ,,,,.._ "\ ,~ '-,.)\ ~J \J ,ti"" .... '} 

~J ~ .... -'~~~,-~ .,.,.,,,,,, 
---/ . ~\ ti~\ : ( ~) ~~~\ 

Jangan sekali-kali kalian ter1ialahkan oleh orang-orang Badui 
dalam menamakan salat Magrib kalian, mereka menamakan
nya salat lsya. 
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Hadis yang menceritakan tentang penamaan salat Isya dengan is
tilah 'atamah ialah seperti hadis berikut: 

~,.,,., ,,f,, (1~ ~:~ 4:;;t i" ~fJ I J \; '='~~ "'f . ~y.J ~ ,,. ~ . ,,, u .. Y 
Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada 
Gamaah) salat Subuh dan sc:ilat Isya, niscaya mereka menda
tanginya, sekalipun harus dengan merangkak. 

Jawaban mengenai masalah ini dipandang dari dua segi: Perta
ma, penamaan ini hahya sekadar penjelasan; roengingat larangan 
bukan bennakna haram, melainkan sekadar makruh tanzih. Ke
dua, pembicaraan ditujukan kepada orang yang dikhawatirkan bi
la mempunyai pemahaman keliru terhadap makna yang dimak
sud seandainya dinamakan Isya. 

Penamaan salat Subuh dengan istilah ghadah, menurut maz
hab (pendapat) yang sahih, tidak makruh; banyak hadis sahih 
yang memakai lafaz ghadah untuk salat Subuh. Sebagian jamaah 
dari kalangan teman kami memakruhkannya, tetapi hal ini bu
kan berarti apa-apa. Tidak dilarang menamakan salat Magrib dan 
Isya dengan istilah 'isyaaini, dan menamakan salat Isy_!l dengan 
sebutan Isya akhir. Apa yang dinukil dari Al-Ashmu'i -bahwa ia 
pernah mengatakan, "Tidak boleh dikatakan Isya akhir (untuk sa
lat Isya)"- merupakan kekeliruan yang jelas, karena di dalam 
hadis Shahih Muslim ditetapkan bahwa Nabi Saw. pernah bersab-
~ . . ,,, 

:,.~~i"\;fJi((;-. ,,,:::% (~, ::;:~ o'r,,.~\ l;'~;t 
• 0..]'1::-~ ~ ,.. ~ ~ , • ,,v .. 
Barang siapa dari kalangan wanita memakai wewangian ke
menyan, janganlah ia mengikuti salat lsya akhir bersama ka
mi. 

Hal ini ditetapkan pula melalui ucapan para sahabat yang jum
lahnya tak terhitung tennaktub di dalam kitab Shahihain dan ki
tab lainnya. Kami jelaskan semua itu berikut syawahid-nya di da
lam kitab Tahdzibul Asma wal Lughaat. 

Di antara hal yang dilarang ialah membuka rahasia, hadis 
yang menerangkan masalah ini cukup banyak. Hal ini hukumnya 
haram jilia mengandung mudarat dan menyakitkan. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Su
nan Turmudz.i melalui Jabir ·r.a. yang menceritakan bahwa Rasu
lullah Saw. pernah bersabda: 

~ .,,, / ,; / ,.,,,,, _, ,;,J I""'/',, J. J -:.~ /1 ,,.. ( 
. :{j(:;\~ .--,;,;\\ r-;J~~~v' 6~~1 

,;,, 

Apabila seorang lelaki melakukan suatu pembicaraan, kemu
dian ia berpaling (pergi\ maka hal itu (pembicaraan itu) me
rupakan amanat baginya. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 
Makruh me:1anyakan kepada seorang lelaki mengapa ia me

mukul istrinya, jika hal itu tidak diperlukan. 
Di dalam permulaan kitab Hifzhul Lisan (memelihara lisan) 

kami meriwayatkan hadis sahih yang menganjurkan sikap diam 
terhadap hal-hal yang tidak ada maslahatnya. Kami sebut pula 
sebuah hadts sahib yang mengatakan: 

1". ~~~(,,, ~k 7: ct ..... .,, <A,,\. ,,~ ~7 
• ~ ~ \,A :, _j ~ I'.)'~ , I 11 I '.>-,,,,, _..,,,, ... J , \;, ,,,,,~ . ,,,,, 

Termasuk amalan Islam yang paling baik bagi seseorang 
ialah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Na
sai, dan Sunan Ibnu Majah melalui Umar ibnul Khaththab r.a. 
yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

,, j,,, 
J,,, .. ,,,,, ,,,,,,,,,,,,.. ..... ,,. ~.JJ\ t ,~!i ~~ . .c:,\,,~...:-~ "' ~ 

V •J' , .. ,.,,, • •• 

&orang lelaki tidak boleh ditanya mengapa ia memukul istri
nya. 

Adapun masalall bersyair, kami meriwayatkan di dalam musnad 
Abu Ya'la Al-Maushuli dengan sanad yang hasan 66

> melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan: 

66) Badia iDi luuan berikut 8-)'QWahid-nya. 
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Rasulullah Saw. pernah ditanya mengenai syair, maka beliau 
menjawab, "Syair adalah suatu kalam yang kebaikannya sa
ma dengan baiknya kalam, dan keburukannya sama dengan 
buruknya kalam (perkataan biasa). • 67> 

Menurut ulama, makna yang dimaksud ialah syair itu sama de
ngan natsar (perkataan yang tidak bemazham) 68> , tetapi hal 
yang tercela69l ialah hanya memakai syair dan membatasi diri 
hanya dengannya. Hadis-hadis sahih menetapkan bahwa Rasulul
lah Saw. pemah men<lengar syair dan pemah memerintahkan ke
pada Hassan ibnu Tsabit untuk menghina orang-orang katir. Te
lab ditetapkan pula bahwa beliau Saw. pernah bersabda: 

e.,;.---; ~.t\ ~jl S\ 
-. ~ ,, ,,,, ,.,.,,,,,, ,, 

Sesungguhnya di antara syair itu benar-benar terdapat hik
mah. 

Juga telah ditetapkan bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

~,,. ,,, .... ,., .... i, .... , ,, ~( ,~, ~i,~ ...... ....,\ ,J. ~/ '.J;.:~"'i . \ .__:.,\,: \ .. ~~J ~~ ~ .. ~ J_P.- .. ;, .. u v-;;~ 

67) Seperti menghina bum muslim, merayu wanita atau wadam yang cantik, 
memaji khamr, memaji orang zalim atau lainnya, berlebihan dalam memuji, 
dan lain Nbagainya. Para ahli fiqih mengatakan, yang membedakan antara 
syair yang boleh dan syair lainnya ialah apa yang diperbolehkan dalam rui
tsar, boleh pula dalam nazham. 

68) Pujian dan celaan hanya bergantung kepada makna, tiada kaitannya sama 
sekali dengan wamn dan la(az. 

69) Bila ayair menguaaai diri IMl880l'llDg hingga ia lupa kepada Al-Qur'an clan il
mu ayariat lain Berta zikir kepada Allah Swt., penulia mengatakan di dalam 
SyaraA Mualim bahwa hal itu tercela menyangkut ayair apa pun. Jib Al
Qur'an clan hadia Berta ilmu syariat lainnya yang mendominaai, mah tidak 
menppa JDeDghafal aedikit syair, yakni syair yang tidak jorok dan tidak bu
ruk; dan ia bukan termaauk orang yanf memenuhi rongganya dengan ayair. 
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Sesungguhnya memenuhi perut seseorang di antara kalian de
ngan muntahan lebih baik baginya daripada ia memenuhinya 
dengan syair. 

Masing-masing hal tersebut menurut ketentuan yang telah kami 
sebutkan. 

Di antara perkataan yang dilarang ialah berkata jorok dan 
gemar mengucapkan kata-kata kotor. Hadis sahih yang me
ngetengahkan hal ini banyak lagi terkenal. Makna yang dimaksud 
ialah mengungkapkan hal-hal yang jorok dan tabu dengan kata
kata yang terang-terangan, sekalipun obyek pembicaraan benar 
dan orang yang bersangkutan benar dalam kisahnya. Hal ini ke
banyakan menyangkut kata-kata yang berkaitan dengan hubung
an suami istri dan lain-lainnya. 

Untuk mengungkapkan hal tersebut dianjurkan memakai ka
ta-kata sindiran (kinayah); sebaiknya ungkapan yang digunakan 
indah, tetapi dapat dimengerti. Hal inilah yang dikemukakan oleh 
Al-Qur'an dan Sunnah sahih lagi terhormat. 

Allah Swt. berfirman: 

\AV di :: f, . 1~ \?::) j 1.{ ,i-:::\ 1 .. .c::-~, ~ r§:J ·t!,, 
V":" ~ ,,, ,,,. ~ r .. ,,, .. t.r'i 

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur , 
dengan istri-istri kalian. (Al-Baqarah: 187) 

,,,,, H /c-"":'.1 ..,..,. ' ..,,,, ,,,,, ',,,J.J :,.... ~,,-;-:, 
'(\ :.tJJ, .. ~£:Jl~~\..Gj ~~..G-\.i~j 
Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal se
bagian kalian telah bergaul (bercampur) dengan yang lain. 
(An-Nisa: 21) 

Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian ber
campur dengan mereka. (Al-Baqarah: 237) 

Hadis-hadis dan ayat mengenai hal ini cukup banyak. 
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Para ulama mengatakan, dianjurkan m.emakai kata-kata ki
nayah dalam mengungkapkan hal ini dan yang semisal yang di
anggap tabu bila diungkapkan secara terang-terangan. Untuk itu, 
dipakai kata mencampuri untuk pengertian hubungan seks, juga 
dapat dipakai istilah menggauli dan menyetubuhi dan lain seba
gainya yang sopan. Kata-kata kinayah dipakai pula untuk meng
ungkapkan kata buang air kecil, buang air besar, dan pergi ke ka
mar kecil; tidak boleh mengungkapkannya dengan kata-kata yang 
terus terang. Demikian pula halnya menyebutkan cacat tubuh, 
maka diungkapkan dengan kata-kata yang halus dan sopan, te
tapi mengena pada yang dimaksud. Du;amakan deng~ hal di 
atas hal lainnya yang semisal. 

Semua itu dilakukan bila dalam keadaan tidak terdesak oleh 
keperluan yang mengharuskan seseorang berkata secara terus te
rang. Apabila t~rdesak oleh keadaan yang memerlukan orang 
yang bersangkutan berterus terang untuk tujuan menjelaskan 
dan memberikan pelajaran, sedangkan lawan bicara dikhawatir
kan tidak dapat memahami ungkapan majas atau menangkap pe
mahaman yang lain; maka dalam keadaan demikian seseorang 
boleh menyebutnya dengan nama jelas dan terang-terangan agar 
pemahaman yang sebenarnya dapat ditangkap. Berdasarkan pe
ngertian inilah diartikan apa yang disebut di dalam hadis-hadis 
sahib menyangkut penyebutan secara jelas · terhadap hal itu. Ke
adaan demikian tiada lain karena terdesak oleh keperluan, meng
ingat memasukkan pemahaman dalam kondisi demikian lebih di
prioritaskan daripada hanya sekadar etika dan sopan santun. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pernah bersabda: 

Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan 
pelaknat, bukan orang yang gemar berkata jorok, bukan pula 
orang yang suka berkata kotor. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan lb
nu Majah melalui Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pernah bersabda: 

J.,:'( ::-~~, *,, r: . .{ ~ji-:~~ 
l4'.:,~ ~,~(SW~~ u ,,., _J.,,,~, ,,,:-

. -~~ ~J:~ 
Tiada suatu kejorokan pun pada sesuatu melainkan mem
buatnya buruk, dan tiada suatu sikap malu pun pada sesuatu 
melainkan menjadikannya indah. 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini hasan. 

Haram berat ~enghardik orang tua (ibu dan bapak) dan yang 
sederajat dengan keduanya. 

Sehubungan dengan hal ini Allah Swt. l>erfirman: 

Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan me
nyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada 
ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di 
antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut da
lam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu me
ngatakan kepada keduanya perkataan "husy", dan jangan ka
mu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka per
kataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mere
ka berdua dengan penuh rasa sayang dan ucapkanlah, "Wa
hai Rabbku, k(JSihanilah rn,ereka. keduanya, sebagaimana me
reka berdua telah mendidik aku waktu kecil." (Al-Isra: 23-24) 
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Termasuk dosa besar ialah seorang lelaki mencaci kedua 
orang tuanya. Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasu
lullah, apakah ada seorang lelaki mencaci kedua orang tua
nya?" Beliau Saw. ·menjawab, "Ya, ia mencaci orang tua orang 
lain, lalu orang lain itu balas mencaci orang tuanya. Dan ia 
mencaci ibu orang lain, lalu orang lain itu balas mencaci ibu
nya." 

Aku perna.h mempunyai seorang istri yang aku cintai, tetapi 
Umar membencinya. Maka ia berkata kepaclaku, "Ceraikanlah 
diar Tetapi aku menolaknya. Lalu Umar r.a. datang kepada 
Nabi Saw. dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka Nabi 
Saw. bersabda (kepadaku\ -Ceraikanlah diar 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa predikat hadisini hasan sa
hih. 
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Berdusta dan penjelasan tentang baglan-baglannya 

Nash dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. banyak yang mene
rangkan haram melakukap dusta secara global. Dusta merupakan 
dosa paling buruk dan aib paling keji. Para ulama sepakat meng
haramkan dusta didukung oleh nash-nash yang jelas; tidak perlu 
menukil satu per satu, tetapi yang paling penting ialah menyebut
kan hal yang dikecualikan dan memperingatkan rincian perbuat
an dusta. Untuk menanamkan rasa antipati terhadap perbuatan 
dusta, cukup mengeteng~hkan hadis yang telah disepakati kesa
hihannya, yaitu apa yang telah kami riwayatkan di dalam kitab 
Shahihain melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

Pertanda orang munafik ada tiga, yaitu jika berbicara dusta, 
jika berjanji ingkar,- dan jika dipercaya khianat. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahihain melalui Abdullah 
ibnu Amr ibnul Ash r.a., bahwa Nabi Saw. pemah bersabda: 

J • ~ :-=-~~,.,,, ~~~e-:\fo 3ko:"., 1 .... \ ~~0 ~_,, ,., ,., 0 "'""' IJ_~.J 
. ,,,. ,.... ~ L=c-;. ...... ~ ....... ~ • 1l ,,,;- •. ""':'~~,,,,, ... ,, -:" : -\t~~ _,~~ , .. >;.:,!.~o ~ 

(.'.,~ .J,...J ..... c-~'""fl" .....-,.-r-:: ~,~,,, -:,-:- <~:\,-:-\ Jz, I. . \J:,:l~ ,y..U ~ :.,~ "J .... ~.J :l,,, 
..Ci·,...,...,,~ . ?. r,---

Ada empat pekerti; barang siapa yang memiliki keempat pe
kerti itu, maka dia adalah orang munafik tulen. Dan barang 
siapa yang memiliki salah satu dari pekerti itu, berarti ia me
nyandang suatu pekerti inunafi,k hingga ia meninggalkannya. 
Y aitu apabila dipercaya khianat, apabila berbicara dusta, 
apabila mengadakan perjanjian dilanggar, dan apabila ber
sengketa kelewat batas. 
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Di dalam riwayat Muslim disebutkan "apabila berjanji ingk.ar" se
bagai ganti "apabila dipercaya khianat". 

·Hal yang dikecualikan dari masalah ini telah kami riwayat
k.an di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim melalui 
Ummu Kalts1Jm r.a. 70

> , ia pernah mendengar Rasulullah Saw. 
bersabda: 

,,, ,.,, 
Cl 1,.,, ,,.? ~ /. ,.,, J • "' ) 1! ;::,,r.~ ,.,, 

::fl" ... \\ ":' ':--· d\~ ~\ .~. -l\\~ .. }.w\~ ~-'~u:J ... ~'5,.,, • " 
,~.,-:-

-~ 
Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan di antara ma
nusia, lalu ia ber-namimah untuk kebaikan atau mengatakan 
kebaikan. 

Demikianlah yang termaktub di dalam kitab Shahihain, yakni 
yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi Imam 
Muslim sendiri dalam salah satu riwayatnya menambahkan bah
wa Ummu Kaltsum mengatakan, "Aku belum pernah mendengar 
Nabi Saw. memberikan .rukhshah dalam suatu hal menyangkut 
perkataan manusia selain dalam tiga hal." Hal yang ia maksud
kan ialah dalam situasi perang, inendamaikan di antara orang
orang, dan pembicaraan seorang suami terhadap istrinya atau se
baliknya. 

70) Ummu Kaltsum yang dimaksud ialah binti Uqbah ibnu Abu Mu'ith AI-Qu
rasyiyyah Al-Umawiyyah,· saudara perempuan seibu dengan Utsman ibnu 
Affan. Ia masuk Islam sejak permulaan, dan hijrah pada tahun 7 Hijri,µi. 
Menurut suatu pendapat, dia adalah wanita Quraisy pertama yang ber"baiat 
(berjanji setia) kepada Nabi Saw. Ia dinikahi oleh Zaid ibnu Harit.sah. Sete
lah Zaid gugur di medan Mu'tah, ia dinikahi oleh Az-Zubair ibnul Awwam, 
tetapi kemudian mereka bercerai. Setelah itu ia din:ikahi oleh Abdur Rahman 
ibnu Auf yang kemudian meninggal dunia, Lalu ia dinikahi oleh Amr ibnul 
Ash, tetapi suaminya mi pun meninggal dunia di pangkuannya. Menurut 
suatu pendapat, Ummu Kaltswn hanya satu bulan menjadi istrinya, Ialu 
Amr ibnul Ash meninggal dunia. Dia adalah ibu Hamid dan Ibrahim ibnu 
Abdur Rahman, seorang tabi'in terkenal. Hadisnya diketengahkan oleh Sit
tah kecuali lbnu Majah. Di dalam Shahihain tidak terdapat hadisnya selain 
hadis ini. Kedua putranya yaitu Ibrahim dan Hamid, meriwayatkan hadis 
darinya; demikian pula Busrah ibnu Shafwan. Ia wafat pada masa Khalifah 
Ali k.w. 
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Hadis ini jelas mener,.t)gkan boleh melakukan sebagian dusta 
demi kemaslahatan. Para ulama telah melakukan penelitian (ka
jian) terhadap dusta yang diperbolehkan ini. 

Rincian paling baik yang pernah aku lihat mengenai masalah 
dusta ini ialah apa yang telah disebut oleh Imam Abu Hamid Al
Ghazali rahimahullah. Ia mengatakan bahwa perkataan merupa
kan perantara menuju maksud dan tujuan. Untuk mencapai se
mtia maksud yang terpuji dapat mempergunakan perkataan yang 
jujur, juga yang dusta; tetapi dusta haram kalau tidak diper
lukan. Apabila sarana yang dipakai menuntut penggunaan dusta, 
sedangkan perkataan yang jujur tidak berguna, maka melakukan 
dusta diperbolehkan jika. tujuan dari hal yang dimaksud bersifat 
mubah (boleh), dan wajib jika tujuannya bersifat wajib. 

Apabila seorang muslim bersembunyi karena dicari oleh 
orang yang zalim, lalu orang itu menanyakannya, maka orang 
yang ditanya wajib menyembunyikannya dengan berdusta. Demi
kian pula halnya seandainya pada dirinya atau orang lain ada 
suatu titipan, lalu ada orang zalim yang menanyakannya dengan 
maksud untuk merampasnya, maka orang yang ditanya wajib me
nyembunyikannya dengan berdusta kepada si zalim. Seandainya 
orang yang ditanya menceritakan bahwa titipan tersebut ada pa
danya, lalu si zalim merampasnya dengan paksa, maka orang 
yang dititipi barang tersebut wajib menggantinya kepada si peni
tip. Seandainya si zalim menyumpahinya terhadap barang titipan 
itu, ia harus bersumpah dengan memakai ungkapan tauriyah da
lam sumpahnya. Seandainya ia bersumpah tanpa memakai ung
kapan tauriyah, menurut pendapat yang paling sahib ia termasuk 
orang. yang melanggar sumpah. Tetapi menurut pendapat lain, 
dia tidak melanggar sumpahnya. 

Demikian pula halnya jika tujuan yang dimaksud demi pe
rang atau mendamaikan pihak yang bersengketa, atau merayu 
hati orang yang berhak menuntut hukuman had dalam kasus ji
nayah agar memaafkan bila tiada jalan lain kecuali dengan ber
dusta kepadanya. Dalam keadaan tersebut dusta tidak haram. Te
tapi perlu diingat, k.etentuan ini berdasarkan suatu kenyataan 
bahwa bila tujuan tidak akan membawa basil kecuali dengan ber
dusta. Tindakan hati-hati dalam menghadapi kesemuanya itu 
adalah dengan memakai ungkapan tauriyah~ 
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Makna tauriyah ialah hendak.nya seseorang bertujuan benar 
melalui ungk~pi;tnnya dan bila <.lipandang dari niatnya ia tidak. 
berdusta, sekalipun menurut lahiriah ungkapannya ia termasuk 
orang yang berdusta. Seandainya ia tidak. berniat demikian, I IDie;
lainkan memutlakk.an ungkapan dustanya, ia masih tetap terl)i-1 
lang bukan orang yang berdusta dalam kasus seperti ini. ' 

Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan pula bahwa demi
kian juga halnya semua kasus yang terikat dengan maksud dan 
tujuan yang benar bagi orang yang bersangkutan atau bagi orang 
lain. 

Contoh kasus yang menyangkut diri orang yang bersangkut
an ialah, umpamanya ada orang zalim mau merampas sesuatu 
darinya, lalu si zalim menanyakan tentang hartanya untuk di
rampas, maka ia boleh mengingkarinya. Atau sultan menanyakan 
kepadanya tentang suatu perbuatan keji yang telah dilakukan
nya, yaitu perbuatan keji yang sifatnya adalah hak Allah, yakni 
antara dia dan Allah. Maka ia boleh mengingkari dengan menga
takan, "Aku tidak berzina atau akutidak. meminum khamr." Ba
nyak. hadis yang menceritakan tentang anjuran yang ditujukan 
kepada orang yang mengak.ui perbuatannya agar mencabut peng
ak.uannya supaya terbebas dari hukuman had. 

Contoh kasus yang menyangkut orang lain ialah, umpamanya 
seseorang ditanya mengenai rahasia saudaranya, maka ia harus 
mengingkarinya_; demikian pula dalam kasus-kasus lain yang se
rupa. 

Seseorang dianjurkan membandingkan antara kerusakan 
yang diak.ibatkan oleh dusta dan kerusakan yang diak.ibatkan 
oleh berkata jujur. Apabila kerusakan yang ditimbulkan oleh ke
jujuran lebih l>erat mudaratnya, maka ia boleh berdusta; jika se
baliknya atau ia ma§ih meragukan akibatnya, haram baginya ber

-dusta. Apabila berdusta dibolehkan, sedangkan perkara yang 
membolehkan berdusta merupak.an tujuan yang menyangkut diri
nya sendiri, maka disunatkan agar ia tidak. berdusta. Bila me
nyangkut diri orang lain, ia tidak boleh bersikap toleransi terha
dap hak. orang lain. Bersikap teguh dalam semua keadaan diper
bolehkan, kecuali menyangkut keadaan yang wajib . 

. Mazhab ahli sunnah me~yatak.an bahwa berdusta ialah men
ceritakan tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya, 
baik disengaja·melak.ukannya ataupun karena tidak. mengerti; te-
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tapi bila keadaan tidak dimengerti, bisa dimaafkan, yakni tidak 
berdosa. Hal yang membuat dosa ialah bila dilakukan dengan se
ngaja. Dalil yang diketengahkan oleh teman-teman kami adalah 
berpedoman kepada sabda Nabi Saw. yang mengatakan: 

,,,, J, ,,,,, ",...,,,,,, .,,,,,,? ......,,,,,,, ..... -:.. ,,,,,. -:r,,,,,. 
._;~\~o~~S~ll~~½>.:U"' ., .... . .. ,,,. 

Barang siapa yang berdusta terhadapku dengan sen~a, hen
daklah ia bersiap-siap menduduki tempatnya di ner

7
.a. 11) 

AnJuran menelltl yang dlcerltakan oleh orang lain dan la
rangan mencerltakan yang dldengar Jlka kebenarannya dl
ragukan 

Allah Swt. berfirman: 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mem
punyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya,pendengaran, 
penglihatan, dan hati, semua itu akan dimiTJ,fa pertanggung
jawabannya. (Al-Isra: 36) 

JI ,,,, ,,,, ..... "_:,, .. 
\,\ 1 ~ • 3:;;; g ........ ~~ .g, l\ ... ~ - ~.; u ....... ~.) ..... ,,,,--;;J~ ~,,,. ....... ... ' 

Tiada suatu ucapan pun yang dlucapkannya, melainkan ada 
di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Qaaf: 18) 

7-lj Badia ini Mlhih laci n11ttawatir. Imam Thabnmi JNJlghimpua wn.11a jalw P9" 
riwayatauya dalam •tuJua ~ tranabipainya lierada pada Dwul KMtu 
&A-~ . 
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Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. (Al-Fajr: 
14) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui 
Hafsh ibnu Ashim, seorang tabi'in terhormat, dari Abu Hurairah 
r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

/,...~·if. ~ ~ ?\\{~,,--i~ ~ 
-~ ~i..:.:.>,,, .. o .,,, )ft:,(/" '--' .,,,, ,,, 

Cukuplah dosa bagi seseorang bila ia menceritakan semua 
yang didengarnya. f2J 

Imam Muslim meriwayatkan hadis ini melalui dua jalur, salah sa
tunya adalah hadis ini; sedangkan yang kedua melalui Hafsh ibnu 
Ashim, dari Nabi Saw. secara mursal tanpa menyebutkan Abu 
Hurairah r.a. Maka yang diprioritaskan adalah riwayat yang me
netapkan nama Abu Hurairah r.a., mengingat penambahan orang 
yang tsiqah dapat diterima. Demikian pendapat yang sahih lagi 
terpilih yang menjadi pegangan ahli fiqih, ahli ushul, dan ahli 
tahqiq dari kalangan muhciditsin (ahli hadis). Mereka menyata
kan, "Apabila hadis itu diriwayatkan dari dua jalur periwaytltan 
-salah satunya mursal, sedangkan yang lain muttashil- maka 
yang diprioritaskan adalah yang muttashil, dan hadis tersebut di
hukumi sebagai hadis sahib dan dapat dijadikan sebagai pegang-
an untuk masalah hukum dan masalah lainnya." · 

72) Huruf ba pada lafaz bil mar-i ditambahkan kepada maful. Kadziban di
nashab-kan menjadi tamyiz, sedangkan an-tuhadditsa mashdar muawwal 
berkedudukan menjadi fa'il dari lafaz '/eafa. Makna yang dimaksud ialah 'cu
kuplah bagi seseorang berkata dusta bila ia menceritakan semua yang dide
ngarnya'. Dikatakan demikian karena pada kebiasaannya ia mendengar beri
ta yang di dalamnya: mengandung keben&l'lln dan kedustaan. Apabila ia men
ceritakan eemua yang didengamya, berarti ia telah berduata, karena mence
ritakan hal yang tidak ada. 

.. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Umar 
ibnul Khaththab r.a. yang mengatakan: 

,,,., ,,,,. r ,,,,~"" ;;- . "',,,,, '!"'\ • ,:,;,, ,,,,. ui,,,,,,\ ,,_ 
• ~\,.4 ~~ (.) "-'.-\.J'J\ •.Jt.,- L 'II~ L...:""" ,,, ;, ,,, ... ~,,,,,, t,,,T~,! :, ;, 

Cukuplah kedustaan bagi seseorang bila ia menceritakan 
semua yang didengarnya. 

Kami meriwayatkan hal yang semisal. di dalam kitab Shahih 
Muslim melalui Abdullah ibnu Mas'ud r.a. Atsar yang menunjuk
kan makna yang sama cukup banyak jumlahnya. 

Kami meriwaiatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan 
sanad yang sahih 3> melalui Ibnu Mas'ud r.a.74) atau Hudzaifah 
ibnul Yaman r.a. yang menceritakan: 

) ,, a/ ,....,,,,. '...-: • l~L; ...... ~ j"~,,,,F"'/, 1 "''"' ""' ~· "'\ .{ ,,..,,.... ~,, .,., 
"' ... lq l..utl ··~~ -4.ll(.)~J, '''"' .... ,,.,, v---: '_r-;. ._,,,,,, .... ,,,,, ~-. - ,,,, 

,,, .y!~S~I 
Aku pemah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Seburuk
buruk tunggangan (pegangan) seorang lelaki ialah · (mencetita-
kan) dugaan mereka." · 

Imam Abu Sulaiman Al-Khaththabi menurut apa yang telah kami 
riwayatkan darinya di dalam kitab Ma'alimus Sunan mengatakan 
bahwa asal hadis ini ialah 'apabila seorang lelaki hendak bepergi
an dalam suatu keperluan dan mengadakan perjalanan 'ke suatu 
negeri, ia menu~ggangi kendaraan, lalu menempuh perjalanan 
hingga sampai ke tujuan tempat keperluan,nya'. Lalu Nabi Saw. 

73) Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam pembahasan etika Bab 
"Perkataan Seorang Lelaki, 'Mereka. menduga'," melalui hadis Abu Qilabah 
dari Abu Mas'ud atau Hudzaifah, sedangkan N,u Qilabah belum pernah 
mendengar, baik dari Abu Mas'ud maupun dari Hudzaifah, maka hadis ini 
berpredikat mursal. · 

T4) Menurut catatan asal disebutkan lbnu Mas'ud, tetapi hal ini keliru. Yang be
nar ialah Abu Mas'ud. 
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menyerupakan apa yang 'clisuguhkan oleh seorang lelaki melalui 
pembicaraannya yang dipakai sebagai sarana untuk mencapai ke
perluannya berdasar perkataan mereka, "za'amu," (mereka men
duga) dengan tunggangan. Hanya dikatakan za'amu untuk pembi
caraan yang tidak ada sandaran dan tidak ada rujukannya, se
sungguhnya hal ini hanya sekadar sesuatu yang diceritakan se
bagai penyampaian. Nabi Saw. mencela cerita yang disampaikan 
secara demikian, beliau Saw. memerintahkan agar dicek dahulu 
kebenaran yang diceritakannya. Karena itu, janganlah seseorang 
menceritakan sebelum dilandasi dengan sumber yang dapat diper
caya. Demikian pendapat Imam Al-Khaththabi. 

Ta'rldh dan taurlyah (dlplomasl) 

Bab ini termasuk bah paling penting, mengingat banyak pemakai
annya dan telah mewabah di kalangan masyarakat. Karena itu 
sudah selayaknya kita memperhatikan hakikatnya; dan orang 
yang mempelajarinya dianjurkan memikirkan dan mengamalkan
nya dengan benar. Dalam pembahasan terdahulu telah kami te
rangkan hukum haram berat bagi perbuatan dusta dan bahaya 
mengumbar lisan. Bab ini merupakan jalan selamat dari malape
taka tersebut. 

Tauriyah dan ta'ridh mempunyai makna yang sama, yaitu 
mengucapkan suatu kalimat yang bermakna jelas, sedangkan 
yang dimaksud adalah makna lain yang masih terkandung di da
lam kalimat tersebut, hanya berbeda dengan makna lahiriahnya . 

. / Ini merupakan suatu jenis tipuan dan bujukan (menurut istilah 
sekarang dinamakan diplomasi, pent.). 

Para ulama mengatakan, apabila terdesak oleh maslahat 
syar'iyyah yang kuat untuk melakukan tipuan terhadap lawan bi
cara atau terdesak oJeh keperluan yang tiada jalan kecuali de
ngan berdµsta, maka tidak dilarang memakai ungkapan diploma
si. Tetapi jika tidak terdorong oleh sesuatu pun dari hal tersebut, 
hukumnya makruh, tidak haram. Dikatakan haram apabila hal 
tersebut dipakai sebagai sarana untuk merampas sesuatu secara 
.batil atau untuk menolak perkara ·yang hak. Demikian batasan 
~ab ini. 

Atsar yang ·menceritakan hal ini sebagian memperbolehkan, 
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sebagian lagi tidak membolehkannya. Mengenai batasannya ada
lah seperti rincian yang telah kami sebutkan di atas. 

Di antara atsar yang melarang ialah yang kami riwayatkan 
di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang di dalamnya 
terkandung ke-dhaif-an, tetapi Imam Abu Daud tidak men-dhaif
kannya sehingga hal ini memberikan pengertian bahwa hadis ter~ 
sebut adakal~ya hasan menurutnya, seperti keterangan yang te
lah kami sebutklµtjauh di muka. Atsar ini diriwayatkan melalui 
Sufyan ibnu Asid i-:a. yang menceritakan: 

,.. ' ,... ' ,,~~/_ .Jt\--!--.:'~~31,~~~~,, i.,J,... ,J O _,... --=.> ? \Ad.l~~;CI "\.I.I 'Uol(J~l ... •••1•1 
~ r.;=-:.J.., .. ... ~--- ,,,s .,,, 

~'!'f--~j~~~~~t~~C\6~~,1£~ ~!J~... ,...~ -.:r- .,.,,, -- a,. ;"' 
• c.;_) j \?" ~ . ,,,,,, ,,,,,,:,, 

Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Merupa
kan khianat besar bila engkau mengemukakan suatu pembica
raan kepada saudaramu, sedangkan dia percaya kepadamu, 
padahal engkau l,erdusta terhadapnya. · 7oJ 

Kami meriwayatkan melalui lbnu Sirin rahimahullah, bahwa ia 
pernah mengatakan: 

Iii ,,, • ,-:::; ,... "'J ,,,,, ,,,,, .,,, . ~ ,~~~='\ ;' J ....... , ·,&;.--,, 
.. ~ . ,,, ... u ~~J r~ 

Ucapan itu lebih luas daripada kedustaan yang dilakukan 
oleh orang yang cerdik. 

76) Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud no. 4971 dalam pembahasan 
etika. Bab -Sindiran•, melalui hadia Sufyan ibnu Aaid Al-Hadbrami, aedang
kan. sanadnya d/aaif. Di dalamnya terdapat d11& orang perawi yang tidak di
bnal dan aeorang perawi yang clhaif. Hadia ini diriwayatkan pula oleh Imam 
Ahmad di dalam kitab Al-MIUlnad, juz 4, him. 183, melalui hadis An-Nuw
waaa ibnu Sam'an; di dalam sanadnya terdapat Umar ibnu Harun, sedang
kan. hadianya tidak terpakai, juga Syuraih ibnu Ubaid Al-Hadhrami yang se
ring :me-nwraal-kan. ha.dis. 
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Contoh ta'ridh (sindiran) yang diperbolehkan ialah seperti yang 
dikatakan oleh An-Nakha'i rahimahullah, "Apabila sampai kepa
da seorang lelaki suatu berita darimu, ketika engkau menyampai
kan hal itu kepadanya, engkau katakan, 'Allah mengetahui bahwa 
aku sama sekali tidak mengatakan sesuatu pun dari hal tersebut,' 
lalu si pendengar memahami sebagai kata negatif, padahal yang 
engkau maksud ialah, 'Allah mengetahui apa yang aku katakan'." 

An-Nakha'i mengatakan pula, "Janganlah engkau katakan 
kepada anakmu, 'Aku akan membelikan kembang gula untukmu,' 
melainkan katakanlah, 'Bagaimana menurutmu jika aku belikan 
kamu kembang gula?'." Bila ada seorang lelaki mencarinya, An
Nakha'i mengatakan kepada pelayan wanitanya, "Katakanlah ke
padanya agar mencariku di dalam masjid." Sedangkan selain dia 
berpesan kepada anaknya (untuk menjawab), "Ayahku baru saja 
keluar." · 

Asy-Sya'bi acapkali membuat sebuah lingkaran, lalu menga
takan kepada pelayannya, "Letakkanlah te_lunjukmu pada ling
karan ini dan katakan (kepada orang yang mencariku), 'Dia tidak 
ada di sini'." Disamakan dengan hal ini perkataan seseorang ke
pada orang yang mengundangnya untuk makan, "Aku sedang me-. . . 

lakukan suatu niat," dengan memberikan pengertian bahwa se-
akan-akan dia sedang puasa, padahal maksud yang sebenarnya 
ialah niat untuk tidak makan (memenuhi undangannya). -

Disamakan dengan kasus di atas ialah bila seseorang berta
nya, "Apakah engkau melihat si Fulan?" Lalu ia menjawab, "Aku 
tidak melihatnya," dengan maksud bukan untuk menyakiti hati
nya. Hal semacam ini cukup banyak contohnya. 

Andaik.ata seseorang bersumpah dengan menyebut salah satu 
dari hal tersebut, lalu ia memakai ungkapan tauriyah dalam sum
pahnya, mak.a ia tidak melanggar sumpah, baik ia bersumpah de
ngan nama Allah ataupun dengan talak atau dengan hal lainnya; 
maka talaknya tidak jatuh, begitu pula hal lainnya. Ketentuan ini 
berlaku apabila ia tidak dituntut untuk bersumpah oleh k.adi da
lam kasus suatu tuduhan. Jika k.adi menyumpahnya dalam suatu 
tuduhan, mak.a hal yang dianggap ialah niat dari kadi jika si k.adi 
menyumpahnya dengan menyebut nama Allah. Jika kadi me
nyumpahnya dengan · menyebut talak, maka hal yang dianggap 
adalah niat pihak y~ bersumpah~ karena kadi tidak bol~h me-
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nyumpahnya dengan nama talak. Kedudukan si kadi sama de
ngan orang lain (yang tidak punya jabatan). 

Imam Ghazali mengatakan, termasuk perbuatan dusta yang 
diharamkan dan menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan fa
sik ialah apa yang biasa dilakukan oleh tradisi dalam ber-muba
laghah (berlebihan), yaitu seperti ucapan seseorang, "Aku telah 
mengatakan kepadamu sebanyak seratus kali," atau "Aku telah 
mencarimu sebanyak seratus kali," dan lain sebagainya yang se
makna. Sesungguhnya ungkapan ini tidak dimaksud menunjuk
kan bilangan, melainkan memberi pengertian berlebihan atau 
mubalaghah. Jika pencarian yang dilakukan oleh seseorang ha
nya sekali, berarti dia telah berdusta. Jika ia melakukan pencari
an dalam beberapa kali tidak seperti biasanya, maka ia tidak ber
dosa. Jika pencarian yang dilakukannya tidak mencapai seratus 
kali dengan perbedaan yang mencolok, maka ia telah melakukan 
perbuatan dusta. · 

Menurut kami, dalil yang membolehkan berlebihan dan di
anggap tidak dusta ialah apa yang telah kami riwayatkan di da
lam kitab Shahihain, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

~~.'is \Z ~; · ~~ .~c~ti ~¾e ,;:~, li1 .,,~ ~ ~ ,,., ,.,,., ~ . .. .. . --.-u~c\f; 
Adapun Abu Jahm, maka ia tidak p~mah meletakkan tong
katnya dari pundaknya; dan adapun ·Mu'awiyah, maka ia 
orang yang miskin (tidak berharta). · · 

Telah kita maklumi bahwa Mu'awiyah mempunyai pakaian yang 
disandangnya, dan Abu Jahm tentu saja meletakkan tongkatnya 
di waktu ia tidur dan waktu lainnya. 

Ucapan dan perbuatan yang dlanjurkan dllakukan o.leh 
orang yar1g mengel~arkan kata-kata buruk 

Allah Swt. berfirman: 
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Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka 
mohonlah perlindungan kepada Allah. (Fushshilat: 36) 

,, ., ,.., 
,,, ,,,, "C)." ,.., ~~ tJ - J/ ., "'"' ,.t ., \j[! \,, ~. ,,., :. \-:'"' /e,!.U, ~ 111'\j\\" .... \<"'.:u,.,, ., ~ ., .. ~ ., ~ ... ~ IX., o., 

,J ,,,,,.,,,J "'"' ,, J 
'M : j~lll • ~_.,~ ~ 

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka di
timpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah; maka 
ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. (Al-A'raf: 201) 

' . ,,, ':'J'"' ., J ._,,,,,,~.,,,.., .,,, / ,,, ~ ,,,.,. ., "' \ .... '\941'.1\\: ~ ~ " ..-'. . • \ \""' ·, f :-,., \ tt..:.,.\j rY.'.'.1 \ • \ <" ~ ( 
~ ~ ~,~-' ,, ~ J.,;_,.t.~ ~ 
\ 

0 -'1""''-' ~'1~_,,,~ J ,;, ... {!\\~\ ,.::t!~\ J. t: ~,,., " "..tt 
~~ ~~J'.J ., .:r ,..,~~.J~Y., 

J.. '¼ ...-,... ,, "~ ?."'- ~ .. ""· ~--;.,,~,~,.., ,~\ ,'f ,.( ~(JJ ,.,~~., 
'=" JJ?-J Uu-., o~ '.JJ.r.'"~_j\ · u ',., ~ ,, ., ., ., ,.,,, ., .. ,,, ~ -:'!, l I~/•,/ t!:~ ,:- • ~J(-:,-strt;-:a '! • •• 
-~~ ~_., ..... ~ ...... Jy ., ~c[~ 

\\"'l•\T'O t u~J\ -,,,, 

Dan Guga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan 
keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, 
lalu memo~on ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa 
lagi yang dapat mengam.e_uni dosa-dosa selain Allah? Dan 
mereka tidak meneruskan116) perbuatan kejinya itu, sedang
kan mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampun
an dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir 

• _..,._ ,-Aiin. tli-'tda/•bn bpada lafu futo6hfaru. Mi al-Wararu 
... dNabi --...... pi parbuataa doea clan tidak bertobat darinya, clan 
~bpMa mi aendiri bahwa ia tidak mampu melakukan tobat atu 
,......tanaya, tWak bemiat melak:ukaDDya, barput118 ua, clan tidak meraaa 
takut wlikit pua terhadap --1111 perbuatannya y1111g jahat itu'; Demikian 
paapriiaa --.pi doaa yanc hany-,, ililakukan oleh orang yanc takabur la
p bna bpaJa. <>rans yanc ~ demiki.an dikhawatirkan akan 
nnp1uni --,,l ilultimaA, ~t:'~ yang ditempu~ya adalah jalan 

,neraka, Na'riiitlzubillaah. 
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sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itu
lah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. (Ali Imran: 
135-136) 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa 
Nabi Saw. pernah bersabda: 

,,. ) ,,,,,, /..) ,:, <, • '1~ ,,,,,,,. ,,,,, 
~~ . jl~l! ::;;~i\~~~u i ~~o ... , ;,~;-. l . .. us~ J .... ;, ,,, ,,,,,,, -, ' ,-: I.T 
".,.-:.,,,,,,,,,_:-t:- ~,. ,~,.,h,,,,~ .1. -~ .... ,,~'-"',, .... ,., 1f,\~~1-:-''1 
,~·.a11a-~...-u\01.SJ i~ cJ\! ~ ~"UJ ~~ u V ' .,. .. :J,,,,, ,,,, .,,.,.,,,,,,,, . ,,,,,, ,.,,,,, ,,,,,, 

Barang siapa yang bersumpah dengan mengatakan, "Demi 
Lata dan Vzza," hendaklah ia mengucapkan, "Tidak ada Tu
han selain Allah." Dan barang siapa yang berkata kepada te
mannya, "Kemarilah, aku akan bertaruh denganmu!", maka 
hendaklah ia bersedekah. 

Barang siapa yang mengucapkan atau melakukan hal yang diha
ramkan, ia wajib segera bertobat. Tobat mempunyai tiga rukun, 
yaitu: 
1. Menghentikan perbuatan maksiatnya dengan seketika. 
2. Menyesali perbuatan maksiatnya. 
3. Bertekad tidak mengulanginya Iagi untuk selama-lamanya. 
Apabila perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang ber
kaitan dengan hak manusia (orang lain), maka ia wajib meme
nuhi syarat yang keempat, yaitu mengembalikan hal yang telah 
diambil secara aniaya olehnya kepada pemiliknya, atau meminta 
maaf kepadanya. Keterangan mengenai hal ini telah kami kemu-
kakan. . 

Apabila seseorang beriobat dari suatu dosa, ia dianjurkaiy 
bertobat pula dari semua dosa. Seandainya ia mambatasi tobat
nya hanya pada salah satu dosa, maka tobatnya tetap sah. Apabi
la ia melakukan tobat dari suatu dosa dengan tQbat yang benar, 
sepertfyang~an-1afmi. sebut di atas, kemudian:'ia kembali mela
kukannya di suatu waktu, maka ia telah melakukan dosa untuk 
yang kedua kalinya. Untuk itu,. ia harus _segera bertobat lagi, se
dangkan tobatnya yang. pertama tidak ·bat,µ. Demik.ian pendapat 
ahli sunnah yang berbeda dengan pendapat Mu'tazilah dalam dua 
masalah di atas. 
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Perkataan yang menurut · segolongan ulama hukumnya 
makruh, padahal tldak 

Bab ini sangat diperlukan agar seseorang tidak terpedaya oleh 
pendapat yang tidak benar, lalu dijadikan sebagai pegangannya. 

Hukum syariat itu ada lima macam, yaitu wajib, sunat, ha
ram, makruh, dan ibahah (boleh). Tiada sesuatu pun darinya da
pat dijadikan ketetapan melainkan berdasarkan dalil. Dalil-dalil 
syariat telah dikenal, sedangkan hal yang tidak ada dalilnya ti-

. dak usah diahggap dan tidak perlu dijawab, karena bukan meru
pakan suatu hujah dan tidak boleh menyibukkan diri untuk men
jawabnya. Sekalipun demikian, ada juga dari kalangan ulama 
yang sukarela menanggapi masalah seperti ini dengan menyebut
kan dalil yang membatalkannya. Tujuan mukadimah (pendahulu
an) ini untuk menyatakan bahwa apa yang kami sebut-bahwa si 
Fulan telah memakruhkannya, keniudian aku jawab tidak mak
ruh atau pendapat tersebut batil atau lain sebagainya- maka ti
dak diperlukan dalil lagi untuk menyanggahnya. Jika aku menye
butkan juga dalilnya, berarti e.ku adalah orang yang bersukarela 
mengemukakannya. Sesungguhnya aku membuat ba.b ini tiada 
lain untuk menjelaskan hal yang benar dan yang keliru dalam 
masalah ini, agar orang-orang tidak terpedaya oleh keagungan 
orang yang dinisbatkan kepadanya pendapat yang keliru itu. 

Aku tidak akan menamakan orang yang menyatakan bahwa 
lafaz berikut hukumnya makruh agar keagungan mereka tidak ja
tuh dan agar diri mereka tidak dituduh buruk. Tujuanku bukan
lah untuk mendiskreditkan mereka karena tiada suatu gading 
pun yang tak retak. Sesungguhnya yang dimaksud hanya meng
anjurkan bersikap hati-hati dan waspada terhadap apa yang dinu
kil dari mereka berupa pendapat yang keliru, baik hal itu benar 
berasal dari mereka. ataupun tidak. Jika ternyata hal tersebut 
bersumber dari mereka, maka hal ini tidaklah berarti mendiskre
ditkan mereka seperti yang telah kami jelaskan. Sesungguhnya 
ada sebagian darinya yang kami nisbatkan kepada orang yang 
mengatakan, tetapi untuk tujuan yang benar. Umpamanya apa 
yang dikatakannya itu mengandung interpretasi lain, lalu ditemu
kan oleh orang selainku. Barangkali pandangannya berbeda de
ngan pandanganku, lalu pandangannya ternyata memperkuat 
pandangan imam yang mengatakannya. 
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Di antaranya ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu 
Ja'far di dalam kitab Syarah Asma-asma AUah Swt. dari sebagian 
ulama yang telah menyatakan bahwa ia memakruhkan ucapan, 
"Allah telah bersedekah kepadamu." Ia mengatakan demikian de-

. ngan alasan bahwa orang yang bersedekah itu mengharapkan pa
hala, (sedangkan Allah tidak). 

Sebagai jawabannya dapat kami katakan bahwa pendapat ini 
keliru dan merupakan kebodohan yang buruk, sedarigkan menja
dikannya sebagai dalil lebih parah lagi kerusakannya. 

Ditetapkan di dalam kitab Shahih Muslim dari Rasulullah 
Saw., bahwa beliau Saw. pernah bersabda dalam kasus memper
pendek (mengqashar) salat: 

} ........ .• ,, ,,;~· ,.. J' ,,,., ............... g .... ,..... ..... ........... ~\.9",, ... ,~'-li\J.:i __ .. , ~J~ ~..1...,- . .. "f":, --r-
Ini merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah kepada ka
lian, maka terimalah sedekah-Nya. 

Antara lain ialah apa yang diceritakan oleh An-Nahhas dari sum
ber yang sama dengan sebelumnya mengenai perkataan sese
orang, "Ya Allah, merdekakanlah diriku dari neraka." Ia mengata
kan bahwa hal tersebut tidak boleh, karena tiada yang memerde
kakan kecuali hanya orang yang mengharapkan pahala. 

Menurut kami, pengakuan dan cara penyimpulan dalil seperti 
itu termasuk keliru yang amat buruk dan kebodohan paling parah 
terhadap hukum syariat. Karena seandainya aku menelusuri ha
dis-hadis sahib yang menjelaskan bahwa Allah Swt. telah memer
dekakan dari neraka siapa yang dikehendaki-Nya dari kalangan 
hamba-Nya, riiscaya pembahasannya akan menjadi panjang dan 
membosankan karena banyak. Di antaranya ialah hadis yang me
ngatakan: 

J • ' ,-1# .... ~~~,~-~.,~~·JG:,{!)\ j=;c.\ 1:,i; ~;., [;, 
,; "f":~ I ,- .... \ :-, .... 

• .J l..'.!u I _. ~ ia ,, Lr'"', 

Barang siapa yang memerdekakan seorang hamba sahaya, 
niscaya Allah Swt. akan memerdekakan setiap anggota tubuh-
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nya dari neraka sebagai imbalan dari setiap anggota tubuh 
budak yang dimerdekakannya. 77) 

Juga di dalam hadis lain yang mengatak.an: 

'?., \cl\~, ~wJ\:~~\~~5\J;~~",,5t{; 
\,,,J',,,,,, -1, (.,.r,,,,-, • ,,,, .. ,,,, ,,,,,, .. J ---- ,,,,, .. .. ,,, ,,,,, .,,, 

-0£.?y.£ 
Tiada suatu hari pun yang lebih banyak di dalamnya Allah 
Swt. memerdekakan hamba-(Nya) dari neraka selain dari ha
ri Arafah. 78> · 

Demikian pula dalam perkataan sebagian mereka, bahwa makruh 
mengatak.an, "Kerjakan demikian atas nama Allah," dengan alas
an karena nama Allah Swt. berada di atas segala sesuatu. Kadi 
lyadh dan yang lainnya mengatakan bahwa pendapat seperti ini 
sangat keliru, karena ditetapkan di dalam hadis-hadis sahih bah
wa Nabi Saw. telah bersabda kepada para sahabatnya dalam ma
salah berkurban: 

' ,,,, ,,,,~ 
"'\ "\ \-;:\" ·\ -;ll ~,~~.),, 

Sembelihlah kurban oleh kalian atas nama Allah. 

Y akni dengan menyehut asma Allah ketika menyembelihnya. 
Juga seperti yang diceritak.an oleh An-Nahhas, dari Abu Ba

kar Muhammad ibnu Y ahya yang mengatak.an bahwa kaum ahli 
fiqih dan para ulama telah mengatakan, "Janganlah kamu me
ngatakan, 'Semoga Allah menghimpun kita di dalam naungan 
rahmat-Nya'," dengan memakai ungkapan mustaqarrun yang arti
nya tempat menetap rahmat-Nya. Dikatakan demikian dengan 
alasan bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada tempat 
yang memuatnya. Ia pun mengatak.an, "Janganlah engkau kata
kan, 'Kasihanilah kami dengan rahmait-Mu'." 

Jawaban kami ialah, "Kami tidak. mengetahui suatu hujah 
pun yang menjadi landasan dari ap~ yang dikatakannya, dan tia-

ffl Muttafaq 'alaih dari hadis Abu Hurairah r.a. 

18) Diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui hadis Siti Aisyah r.a. 
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da suatu dalil pun yang menjadi pegangan apa yang dikatakan
nya; karena yang dimaksud oleh orang yang bersangkutan -dengan 
ungkapan tempat tinggal rahmat adalah surga." Makna yang di
maksud ialah 'semoga Allah menghimpun kita di dalam surga 
yang merupakan tempat menetap dan tempat tinggal untuk sela
manya'. Sesungguhnya yang memasukinya hanyalah berkat rah
mat Allah Swt., kemudian orang-orang yang memasukinya akan 
menetap di dalamnya untuk selama-lamanya dan terbebas dari 
semua hal yang menyusahkan. Sesungguhnya hal itu terjadi ber
kat rahmat dari Allah Swt. Jadi, seakan-akan orang yang ber
sangkutan mengatakan, "Himpunlah kami di suatu tempat yang 
kami peroleh berkat rahmat-Mu." -

An-Nahhas menceritakan dari Abu Bakar yang telah kami se
but namanya di atas, bahwa ia mengatakan, "Janganlah sese
orang mengatakan, 'Ya Allah, lindungilah kami dari neraka,' ja
ngan pula mengatakan, 'Ya Allah, berilah kami syafaat Nabi 
Saw." Dengan alasan bahwa sesungguhnya Syafaat itu hanya di
minta oleh orang yang pasti masuk neraka. 

Menurut kami pendapat tersebut sangat keliru dan menun
jukkan kebodohan yang jelas. Seandainya tidak terdorong oleh ra
sa khawatir kekeliruan ini akan membujuk kalangan awam, 
mengingat telah dicatat di dalam kitab-kitab yang tertulis, nisca
ya kami tidak akan mengetengahkannya; karena berapa banyak 
hadis sahib yang menerangkan anjuran kepada kaum mukmin 
yang sempurna untuk mengerjakan hal-hal yang membuat mere
ka akan memperoleh syafaat Nabi Saw. sebagai janji-Nya. Hal ini 
berlandaskan kepada sabda Nabi Saw. yang mengatakan: 

'\;::, ~, ,.j,.... -!~~..,, )l\~_:"r,, l~ 4 1,; ,,,.., -~ ... ~.,~, •'-',;Y' ~\.Ov-_;LJl.9~ ._, 

Barang siapa :yang mengucapkan seperti apa :yang diucapkan 
oleh muazin, nisca:ya ia akan memperoleh syafaatku. 

Hadis lain yang semakna dengan hadis di atas masih banyak. 
Alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Imam Abul Fadhl 

Iyadh, bahwa telah dikenal melalui penukilan yang berlimpah 
mengenai permintaan ulama Salaf yang saleh akan syafaat Nabi 
kita Saw. dan keinginan mereka untuk memperolehnya., Kemudi
an ia mengatakan, "Berdasarkan hal ini, maka tidak usah dihi-
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raukan pendapat orang yang memak.ruhkannya dengan alasan 
bahwa hal itu hanya bagi orang-orang yang berdosa. Demikian itu 
karena telah ditetapkan di dalam hadis-hadis dalam kitab Shahih 
Muslim dan kitab-kitab lainnya bahwa syafaat terbukti ada buat 
kaum-kaum yang memasuk.i surga tanpa hisab, juga bagi kaum 
lain untuk menambah derajat mereka di dalam surga." 

Selanjutnya Abul Fadhl Iyadh mengatakan, setiap orang ber
ak.al yang mengak.ui berbuat sembrono sangat membutuhkan 
maaf; ia perlu merasa khawatir bahwa dirinya akan termasuk 
orang~orang yang binasa. Dan orang yang mengatakan pendapat 
di atas seharusnya tidak berdoa memohon ampunan dan rahmat, 
karena ampunan dan rahmat hanya bagi orang-orang yang berdo
sa. Semua itu jelas bertentangan dengan apa. yang telah dikenal 
di dalam doa ulama Salaf dan ulama Khalaf. 

Contoh lain ialah, apa yang diceritak.an oleh An-Nahhas, dari 
orang yang sama. Ia mengatakan, "Janganlah engkau katak.an, 
'Alm bertawakal kepada Rabbku, Rabb yang Mahamulia.' Tetapi 
katakanlah, 'Aku bertawakal kepada Rabbku yang Mahamulia'." 
Menurut kami, pendapat yang dikatakannya itu tidak. ada landas
annya. 

Contoh lain ialah apa yang telah diriwayatkan oleh segolong
an ulama, bahwa mereka memakruhkan sebutan thawaf di Bai
tullah dengan istilah syauth atau daur. Mereka mengatakan, se
harusnya dikatakan thaufah untuk thawaf yang pertama, thau
fatani untuk yang kedua, untuk yang ketiga thaufaat, sedangkan 
untuk yang ketujuhnya adalah thawaaf. 

Menurut kami, apa yang dikatak.an mereka tidak. berlandas 
kepada suatu dalil asal pun. Barangkali mereka menganggap se
butan itu mak.ruh, mengingat hal tersebut termasuk lafaz Jahi
liah. Tetapi pendapat yang benar lagi terpilih tidak. memakruh
kannya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Ibnu Abbas r.a. yang menceritak.an: .. ,,,,,. ' ,,.. ' i~., "'~ (':1 -.,_, ~, 4 ~---&m~~il) \" ,,--- ~, ,;", .,.:,u ~..J.. '-3 r ~...,,, .. ., I_JJJJ _; ~ 
I/ . U- "',,,. • ~. ","~ I ,, J "\"' ,, J ,,.. J 't,,,, ,, ,,, ). ,, ,,..,,,., :t ., ' \ ... .:.:"'\ 

-~ ,Jp~;J'WJ:.0 ~v':!u ~..-J ~__,-..Al 
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. fi#-~~~i~J 
Rasulullah Saw. telah memerintahkan mereka agar berlari 
kecil dalam tiga syauth (putaran\ dan tiada yang mencegah 
beliau memerintahkan mereka untuk melakukan Zari kecil da
lam seluruh putaran melainkan khawatir bila dilestarikan 
oleh mereka. 

Contoh yang lainnya lagi ialah ucapan, "Kami melakukan puasa 
Ramadhan, Ramadhan telah datang," dan lain sebagainya yang 
serupa, jika yang dimaksud adalah bulan. · 

Kemakruhannya masih diperselisihkan. Sebagian ulama dari 
kalangan ulama terdahulu mengatakan, "Makruh diucapkan Ra
madhan tanpa mengaitkannya dengan lafaz bulan." Hal ini diri
wayatkan melalui Al-Hasan Al-Bashri dan Mujahid. Imam Bai
haqi mengatakan bahwa jalur periwayatan yang sampai pada ke
duanya berpredikat dhaif. 

Teman-teman kami mengatakan, "Makruh mengatakan Ra
madhan telah datang, Ramadhan telah mulai, Ramadhan telah ti
ba, dan lain sebagainya yang serupa dari kalimat yang tidak me
ngandung qarinah yang menunjukkan bahwa makna yang dimak
sud adalah bulan. Tidak makruh bila menyebutkannya berikut 
qarinah yang menunjuk pengertian bulan, misalnya mengucap
kan, "Aku puasa Ramadhan, aku melakukan qiyam Ramadhan, 
puasa Ramadhan wajib, Ramadhan bulan yang mulia telah tiba,' 
dan lain sebagainya yang semakna." 

Demikian pendapat teman-teman kami yang dinukil oleh kadi 
Abul Hasan Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Hawi, dan Abu 
Nashr Ash-Shabbagh di dalam kitabnya Asy-Syamil. Demikian 
pula hal yang dinukil oleh selain keduanya dari kalangan teman 
kami dari mereka. Mereka mengatakan · demikian berlandaskan 
kepada hadis yang kami riwayatkan di dalam kitab Sunan 
Baihaqi melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pernah bersabda: 

/ , ' , ~ '(~: ::,\! '(~' .·-.\~::.:i ,,~H1l;'.U\t~,~~Jo · ~ o)!' ,c:, · ~ ;~.JAJ ;a ' . -:' ( ~ ;- .,.,: ,,,,ct.·~~,,, 
• (.) ~ ..J"rM \ t_,J _Jt iY)J .J 
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Janganlah kalian katakan Ramadhan, karena sesungguhnya 
Ramadhan merupakan salah satu dari asma A/,lah Swt.; te
tapi katakanlah bulan Ramadhan. 

Hadis ini berpredikat dhaif, dinilai dhaif oleh Un.am Baihaqi sen
diri. Ke-dhaif-an yang terkandung di 

1
dalam l,iadis ini tampak je

las, tiada seorang pun yang menyebut ~adhan sebagai salah 
satu asma Allah Swt., padahal yang menulis mengenai bah ini cu
kup banyak. 

Pendapat yang benar ialah yang dikatakan oleh Imam Abu 
Abdullah Al-Bukhari di dalam kitab Shahih-nya, juga oleh ulama 
yang tidak hanya seorap.g dari kalangan ahli tahqiq, bahwa tidak 
makruh secara mutlak/ menyebut apa pun. -Karena hukum mak
nih harus ditetapkan berdasar dalil syara', dan ternyata tiada 
suatu dalil pun yang membuktikan kemakruhannya. Bahkan dite
tapkan di dalam hadis sahih hal yang membolehkan hal tersebut. 
Hadis-hadis mengenainya di dalam kitab Shahihain dan kitab 
lainnya jumlahnya hampir tak terhitung. 

Seandainya laku berkonsentrasi untuk menghimpun hal ini, 
dapat diharapkan mampu menghimpun ratusan hadis mengenai
nya, tetapi tujuan yang dimaksud dapat tercapai dengan mengete
ngahkan sebuah hadis, dan sudah cukup sebagai ganti dari kese
muanya ialah apa yang telah kami riwayatkan di dalam kitab 
Shahih Bukhari dan Shahih Muslim melalui A.bu Hurairah r.a. 
y~gmenceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

' . . 'J ,,,,,,,,,. ,, ,,,,,,, ,,, ... -: '} J ,,,,,,,,. ,,,,,,,., 111,! 1( ~ ,,....,\,,,,. 
"---= ,)~\.,·· ,4li:._J , ~, ~~\. •• , :.t"..! J · ~ ~'--~I . . ,,,,. ,,, . J.,; . ~ ,,,,. ,,,,.~ . ,,,.r 

. ~\~;-J\~.,~!4.-, @I 
\F/ •• "' .. ,, ~-7 -J, 

Apabila RaTJUtilhan tiba, maka semua pi,µu surga dibuka, se~ 
mua pintu neraka. ditutup, dan setan-set~n dibelenggu. 

Menurut sebagian riwayat yang ada di dalalii ·kitab Shahihain di
sebutkan: 

·, 

Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: 
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Apabila Ramadhan. 

Di dalam badis sahib lain disebutkan: 
~ ,,,, ,,,,,.. ,,, 

-s~;_) ~~"}/ 
· Janganlah kalian me.ndahului Ramadhan. 79l 

Di dalam badis sahib lainnya lagi disebutkan bahwa agama Islam 
dibangun atas lima rukun, salah satunya adalah puasa Rama
dhan. Hadis semacam ini cukup banyak lagi terkenal. 

Contoh lain ialah yang dinukil dari sebagian ulama terdahu
lu, bahwa makruh mengatakan surat Al-Baqarah, surat Ad-Du
khan, surat Al-Ankabut, surat Ar-Ruum,. surat Al-Ahzab, dan 
lain-lainnya. Mereka mengatakan, sesungguhnya hal yang harus 
dikatal\an ialah ~urat yang di dalamnya disebut kisah sapi betina, 
surat yang disebut di dalamnya masalah wanita, dan lain sebagai
nya. 

Menurut kami, pendapat tersebut keliru lagi bertentangan 
dengan sunnab, karena penggunaan hal tersebut telah ditetapkan 
di dalam hadis-hadis pada banyak tempat yang jumlahnya ham
pir tak terhitung, seperti yang terdapat di dalam sabda Nabi 
Saw.: ,, 

. ~~r~ ~c---1fbt--i ~~ o .... ~ ..... (i; ..... ~ · \ :~ · e~ 
~ ~ "'IJ ..... ~ J.J-'*" .,;:-; c.r.- ~ ~ 

Dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang 
membaca keduanya di suatu malam, maka keduanya dapat 
mencukupinya. 

79) Kelanjutan hadis ialah, "Dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali bagi se
orang lelaki yang sebelumnya telah biasa melakukan suatu puasa, maka ia 
boleh puasa." Asal kata taqaddamuu ialah tataqaddamuu dengan memakai 
dua huruf ta, salah satunya dibuang untuk meringankan bunyi, mengingat 
harakat keduanya sama, makajadilah taqaddamuu. Perihalnya sama dengan 
firman-Nya, •wa1aa tayammamuul khabiitsa." Bentuk asalnya ialah tatayam
mamuu, artinya '.janganlah kalian memilih yang buruk-buruk' (Al-Baqarah: 
267). 
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Hadis ini terdapat di dalam kitab Shahihain, hal-hal yang semisal 
dengannya cukup banyak jumlahnya. 

Contoh lain ialah yang disebutkan dari Mutharrif rahimahul
lah, bahwa dia telah memakruhkan ucapan, "Sesungguhnya Allah 
Swt. akan berfirman di dalam kitab-Nya." Dia mengatakan pula 
bahwa hal yang dikatakan hanyalah 'sesungguhnya Allah Swt. te
lah berfirman'. Seakan-akan dia tidak menyukai hal tersebut ka
rena memakai ungkapan bentuk mudhari' yang pengertiannya 
menunjukkan masa kini atau masa mendatang, sedangkan firman
Allah Swt. adalah kalam-Nya yang bersifat qadim. 

Menurut kami, hal ini tidak dapat diterima, karena penggu
naan hal tersebut telah terbukti melalui hadis-hadis sahih dalam 
berbagai segi. Kami mengisyaratkan hal tersebut di dalam Syarah 
Shahih Muslim, kitab Adabul Qurra-i dalam pembahasan firman
Nya: 

~ .J. •2_; J'- ,. 
l ,~l_r~, ... ,.::a~ 41\~ 

Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. (Al-Ahzab: 4) 

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan melalui Abu Dzar r.a. 
yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

J 
..J-r 

Allah Swt. berfirman, "Barang siapa membawa amal baik, 
maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya." (Al
An'am: 160) 

Di dalam kitab Shahih Bukhari dalam tafsir firman-Nya: 

•.J •J '~ ~. ,, --1 ........ ,: -.r 1u~J1 -~sj;ip~\~~~ 

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sem
purna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. 
(Ali Imran: 92) 
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disebutkan bahwa Abu Thalhah bertanya: 

O,JA,.... \ ,\ /. :~f' .. ' J~ ~\ ~, .WLLl .,,,_..\; 
~ u,,,, ~_) .. 

C\r \ C:,~I • 5.1' ~~ 
Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Swt. berfirman, "Ka
mu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempur
na\ sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai." 

· (Ali Imran: 92) 
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DOA YANG MENYANGKU11 

BERBAGAI MACAM HAL 

Khasiat zikir dan doa 

Tujuan kami dengan kitab ini ialah menyebutkan doa-doa penting 
yang disunatkan dalam segala waktu tanpa ada ikatan dengan 
waktu yang khusus atau keadaan tertentu. 

Bab ini luas sekali pembahasannya, sulit merincikan. dan me-. 
liputi semua seginya, tetapi kami akan mengisyaratkan kepada 
'Sebagian yang paling penting saja. Hal yang mula-mula kami ke
tengahkan dari hal tersebut ialah doa-doa yang disebutkan di da
lam Al-Qur'an yang diberitakan oleh Allah Swt. melalui para nabi 
dan orang-orang terpilih. Hal ini sangat banyak lagi terkenal, an
tara lain ialah hal yang sahih dari Rasulullah Saw. melalui per
buatannya atau beliau mengajarkannya kepada sahabatnya. Bagi
an ini jumlahnya sangat banyak, sebagian darinya telah kami ke
mukakan pada pembahasan terdahulu. Dalam pembahasan ini 
kami akan kemukakan sejumlah hadis sahih yang digabungkan 
dengan doa-doa Al-Qur'an. Hanya kepada Allah-lah kami memo
hon taufik. 

Kami meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih1> di oa
lam kitab Sunan Abu, Daud, Sunan Turmudzi, Sunan Nasai, dan 
Sunan Ibnu Majah melalui An-Nu'man ibnu Basyir r.a., bahwa 
Nabi Saw. telah bersabda: 

Doa itu adalah ibada,h. 

Jmam Turmudzi mengatak.an, hadis ini berpredikat hasan sahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan 
sanad jayyid melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

1) !Iadis ini berpredikat hasan. 
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,,.J ,: ,,... 1' ,,,, ' < "~L.,,,cr,7::i~ 7 ~~~~\~~J,,... ~($:::, ~~ .. ,,,, .. r-J..-.. ..- ~.J o 
L:" --:\~,. ,,...., ,,,,,J ,,...,,...,,... ~·1 

• ~~ 4$'~ ~ t~.J' ..u 
Rasulullah Saw. menyukai doa-doa yang bermakna mencakup 
keseluruhan dan meninggalkan doa lainnya. 2> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan Ibnu 
Majah melah.tl Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Nabi 
Saw. pemah bersabda: 

/"-!,, :" \~ ~ \ '\'.'.: ,, ,,,, ,,, t ,, :: ~ 
• ,..l&-JJ ~ ~ ;u IP" t~ ~ .. 

Tiada sesuatu pun yang lebih dimuliakan oleh Allah Swt. se
lain dari doa. 3 

Kami meriwayatkan di dalam kitab lmatn Turmudzi melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritak.an bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 

Barang siapa yang suka diperkenankan oleh Allah Swt. bagi
nya di saat keadaan-keadaan sulit dan malapetaka, hendak
lah ia mempJJrbanyak berdoa (kepada-Nya) di saat penuh ke-
sejahteraan. 4> · 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih--
Muslim melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

2) Hadia ini berpredikat luuan. 
3) Badia ini berpredikat luuan. 
4) Hadia ini berpredikaUaaan. 
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Doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi Saw. ialah, "Ya 
Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhi
rat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." 

Imam Muslim di dalam riwayatnya menambahkan: 

--S\ ;~ '~~ ~ ~:.~~ ~ t~ 3, :;~ ~)~' S\?j .,., 
..i.., A¼':.,.,, , ......... ___. (.,.,, .J _.._, ,.,, 

• ~ • ~..l -.~...\., ~...\J 
/ .. ~........ ,,,,,, - ;,, M 

Anas apabila hendak melakukan suatu doa, maka ia me.mba
ca doa ini. Dan apabila hendak mengucapkan doa lain, maka 
ia membacakan doa ini pula di dalamnya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ibnu 
Mas'ud r.a., bahwa Nabi Saw. pernah berdoa: 

., ,,., ., ,,..J. .... 0 ,., --:~; ,,, " ; ~'lr . ~ · {1, '-'( ;,;h, ---~-e.t1: ~41 <.!.u ~\ J \ - I 
~~ J~J -

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, 
takwa, pemeliharaan kehormatan, dan kecukupan. 

Seorang lelaki jika masuk Islam, Nabi Saw. mengajarkan sa
lat kepadanya, kemudian memerintahkannya agar mengucap
kan doa dengan kalimat-kalimat berikut, yaitu: "Ya Allah, 
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ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah aku petunjuk, sehat-
kanlah aku, dan berilah aku rezeki." · 

Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain melalui Thariq disebut 
seperti berikut: 

~ 
,... ,,... ,.., .,.., 

,..,,.., . J ,...,.., - .......-: ...... ),11 "' ~ ,... ..., ,... t 
: '(\~ J,.., o\..J\,,-:..t-. .-~J.ll~-;;,.-~ \,.... ~I 

~J ~ r~--'..... - :.- ,t:P:: 
• \t (";. ~ J\3 q J.,, J\~ -: .I - )~~,'-,;;ff I All I J :!i.) \; . u-: . :) (.) v;.--;::- 0 J •• ,, J : ~ " 

~t!' -; ~ -;~ ~,,, .. ,........ . ?/ "'( ~ "· ?\ 1)~1t1 
t~Jlb cJ~ ~.sJj)'_J • ~~_J I~) j I~~_..~..-

..- ;;, ~--· ( ~d~ t;< . p~ .. . . 
Bahwa ia pernah mendengar Nabi Saw. ketika kedatangan se
orang lelaki, lalu lelaki itu berkata, "'Wahai Rasulullah, ba
gaimanakah aku ucapkan bila memohon kepada Rabbku?" Be
liau Saw. bersabda, "Ucapkanlah, 'Ya Allah, ampunilah aku, 
kasihanilah aku, sehatkanlah aku, dan berilah aku rezeki.' 
Sesungguhnya kalimat-kalimat. ini menghimpun perkara du
nia dan akhirat bagimu." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ab
dullah ibnu Amr ibnul Ash r.a_ yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pernah mengucapkan doa berikut: 

...... ,..,,, ........... ,~~)J ~ ...... ~.,_...... ,,,. ;{~,, 
-~U- ,~ ~,., ... ~- '--' .. \w,~ - ' ,, (S*"' • ,.,.,- ~ :J~ 

. ,... ~ ..... 

Wahai Tuhan yang mengarahkan semua kalbu, arahkanlah 
kalbu kami untuk taat kepada-Mu. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Na
bi Saw. pernah bersabda: 

' .. ,,,,,,,., ...-". • ,;':;j ,,,,.,,., .(&"'~" ~ ...... ,, "',_, • .,. ... 

' 
r-:---::t,~Z.,,~ .. ~ \~JJ_j ,f.)'½l\~~;1)~!jJ_9J 
-~ ,;,J-c .,,. ,,,, \""' ~"""• ,... ~,., , , '!.· \ 1 .... ,,,. ,... .,~ ~ i.J 
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Mintalah perlindungan kepada Allah dari musibah yang me
lelahkan, kecelakaan yang menimpa, kepastian yang buruk, 
dan membuat senang musuh-musuh. 

Di dalam riwayat lain melalui Sufyan disebutkan bahwa Sufyan 
mengatakan, "Di dalam hadis terdapat tiga permintaan, lalu aku 
menambahkan satu permintaan lagi, tetapi aku tidak ingat yang 
mana di antaranya." Di dalam riwayat lainnya lagi Sufyan me
ngatakan, "Ak.u merasa ragu bahwa aku telah menambahkan satu 
permintaan di antaranya." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari danSha
hih Muslim melalui Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulul
lah Saw. acapkali mengucapkan doa berikut: 

:~i; · •.Jti; , --~·; . ..."'Ii-:- ~S·-'IJ1 f ~l!I ~:, '~~ '~~ '~ ~ . ~ .,,,,, ,, 
J(,:~&~1~~ ,pr~~s.e~~/;~ ,~~ ,., ,., ,; ,., ,,,. ·<~J~, ...... .,,,,.", 

.. -I.!:> \_J ~ \ ,, .. , , 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari le
mah, malas, berhati kecut, pikun, dan kikir. Dan aku berlin
dung kepada-Mu dariAtzab kubur, serta aku berlindung kepa
da-Mu darl fitnaKhidup dan mati. 

Di dalam riwayat lain disebutkan: 

,,, ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. 

-J~,~ L~~,~~ 
(Dan ak.u berlindung kepa<la-Mu dari) utang yang tak terba
yar dan paksaan kaum lelaki. 

Dhala'ud dain, utang yang bertunipuk hingga tak. terbayar lagi 
karena banyaknya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Sha
hih Muslim melalui Abdullah ibnu Amr ibnul Ash r.a., dari Abu 
Bak.arr.a., bahwa ia pernah mengatakan kepada RasuluUah Saw.: 
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"Ajarkanlah kepadaku suatu doa yang akan kupanjatkan da
lam salatku." Beliau Saw. menjawab, "Ucapkanlah, 'Ya Allah, 
sesungguhnya aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sen
diri dengan aniaya yang banyak, sedangkan tiada seorang 
pun yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Maka 
ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan kasihani
lah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang'." 

Hadis ini diriwayatkan dengan memakai lafaz katsiran dan kabir
an, penjelasannya telah kami kemukakan di dalam zikir-zikir sa- · 
lat. Maka apabila berdoa disunatkan menggabungkan di antara 
kedua riwayat tersebut, yaitu katsiran dan kabiran yang artinya 
'banyak lagi besar'. 

Doa ini sekalipun disebut di dalam hadis menyang~ut doa sa
lat, tetapi hal ini merupakan sesuatu yang berharga lagi sahib. 
Maka disunatkan agar diucapkan dalam segala tempat. Dalam ri
wayat lain ditambahkan, "Dan di dalam rumahku." 

Kami meriwayatkan di dalain kitab Shahih Bukhari dan Sha
_Jiilr-Muslim melalui Abu Musa Al-Asy'ari r.a., bahwa Nabi Saw. 
acapkali mengucapkan doa berikut: 
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Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, kebodohanku, sikap berle
bih-lebihan dalam urusanku, dan semua dosa yang Erigkau 
lebih mengetahui daripada aku. Ya Allah, ampunilah kesung
guhanku, gurauanku, kekeliruanku, dan kesengajaanku; serta 
semuanya yang ada padaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa
ku yang terdahulu dan yang kemudian, dosa-dosaku yang te
rang-terangan dan yang sembunyi, serta dosa-dosa yang Eng
kau lebih mengetahui daripada aku. Engkaulah Tuhan Yang 
Mendahulukan dan Yang Mengakhirkan, dan Engkau Maha
kuasa atas segala sesuatu. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Siti 
Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah meng
ucapkan kalimat berikut dalam doanya: 

.,\~;~-,{~.,:: ~e--~~.,;:- ?;1~1?_j\j\~~'u1 
I.J"- ,Ji I ..,._,J i.r)J f-4l LJ",- • ~ ,.,, 

~ ,.. ,,,,. ,, 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keja
hatan apa yang telah aku kerjakan dan dari kejahatan apa 
yang tidak aku kerjakan. 

Kami meriwayat.iln di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ibnu 
Umar r.a. yang menceritakan bahwa di antara doa yang sering di
ucapkan oleh Nabi Saw. ialah: 

' ~~Jj:f.- ,JJ-:;'.;,j\~ ~Jl~1~J\~~1fl ,,,, .. ,. ,,, J ,,. ,,,, -, J. I..T,,,, ;. :.;;,- ,,.,..,. ,, ,,,, 
,,,,, ' ,, J ,, ,,,, ,,,, ,,,,-: ' ,,,,,, t ,,-... ., 

.e1La~~ ~4 w;-.o; o~4 ,,,, <::..",,;;,_;/ ,,,,,, ,,,,,,,,,, .J 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari le
nyapnya nikmat-Mu, berpalingnya kesehatan-Mu, mendadak
nya pembalasan-Mu, dan semua kemurkaan-Mu. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Zaid 
ibnu Arqam r.a. yang mengatakan, "Aku tidak mengatakan kepa-



Khasiat zikir dan doa 995 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kele
mahan, kemalasan, sifat pengecut, sifat kikir, kesusahan, dan 
siksa kubur. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaan 
dan kesuciannya, Engkau adalah sebaik-baik Yang menyuci
kannya, Engkau adalah Penolong dan Pemeliharanya. Ya 
AJ,lah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu 
yang tak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang ti
dak pemah kenyang (puas), dan doa yang tidak dikabulkan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Ali 
k.w. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

' . J;_t;~J..U\ ~ ~-\JI : jJ , ~ J ,, ~ 

Katakanlah, "Ya Aflah, berilah aku petunjuk dan luruskanlah 
aku.,, 

Di dalam riwayat lain disebutkan seperti berikut: 

~! ,, ,..1.f •' ,., / .'.., ~ .~ufj~~ \~~\~;~I 
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk 
dan jalan yang lurus. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sha.hih Muslim melalui Sa'd 
ibnu Abu Waqqash r.a. yang menceritakan: 
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Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Saw., lalu bertanya, 
"Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang 
akan aku panjatkan." Nabi Saw. menjawab, "Ucapkanlah, Ti
dak ada Tuhan selain AUah semata, tiada sekutu bagi-Nya. 
Allah Mahabesar dengan kebesaran yang tak terhingga dan 
segala puji bagi Allah dengan sebanyak-l,anyaknya. Mahasuci 
Allah, Rabb semesta alam, tiada daya dan tiada kekuatan ke
cuali dengan pertolongan Allah Yang Mahaperkasa lagi Ma
habijaksana'. • Lelaki Badui itu berkata, "'ltu untuk Rabbku, 
mana untukku?" Nabi Saw. bersabda, "Ya Allah, ampunilah 
aku, kasihanilah aku, berilah aku petunjuk, berilah aku re
zeki, dan sehatkanlah diriku." Perawi merasa ragu tentang la
faz wa 'aafinii. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Hurairah r.a. yang m~nceritakan bahwa Rasulullah Saw. acapkali 
mengucapkan doa berikut: 
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Ya AJJah, perbaikilah bagi diriku agamaku yang menjadi pe
gangan urusanku, 5> dan perbaikilah bagi,ku duniaku6> yang di 
dalamnya ada kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku 
yang merupakan tempat kembaliku, jadikanlah hidup ini me
nambahkan bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah 
mati sebagai kebebasanku dari semua kejahatan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim melalui Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. acapkali mengucapkan doa berikut: 

Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku berserah diri, hanya 
kepada-Mu-lah aku beriman, hanya kepada Engkaulah aku 
bertawakal, hanya kepada Engkaulah aku kembali, dan ha
nya kepada Engkaulah aku mengadu. Ya Allah, sesungguh
nya aku berlindung kepada keagungan-Mu. Tiada Tuhan se
lain Engkau, janganlah Engkau menyesatkan diriku, Engkau 
Mahahidup yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manu
sia semuanya pasti mati. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, Sunan Nasai, dan Sunan lbnu Majah melalui Burai
dah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah men
dengar seorang lelaki berdoa: 

5) Y,ang menjadi pegangan dalam semua urusanku. Al-'ishmah menurut kitab 
Ash-Shihah artinya pertahanan dan pemeliharaan. 

6) Kebaikan dunia artinya mendapat kecukupan dalam semua yang diperlukan, 
dengan pengertian halal dan membantu taat dan hidup. 
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Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahwa aku 
benar-benar telah bersaksi. Sesungguhnya tiada Tuhan selain 
Engkau Yang Maha Esa lagi tempat bergantung segala se
suatu, tidak memperanakkan dan tidak- diperanakkan, serta 
tiada seorang pun yang menyamai-Nya. Maka Nabi Saw. ber
sabda, "Sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah 
Swt. dengan menyebut asma yang apabila diminta dengan 
menyebutnya, niscaya Dia memberi; dan apabila berdoa de
ngannya, niscaya diperkenankan." 

Di dalam riwayat lain disebutkan seperti berikut, bahwa Nabi 
Saw. bersabda: 

Sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah dengan 
menyebut asma-Nya yang teragung. 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Su
nan Nasai melalui Anas r.a. yang menceritakan: 
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Bahwa ia duduk bersama Rasulullah Saw. dan seorang lelaki 
sedang salat, kemudian lelaki itu berdoa, "Ya AUah, sesung
guhnya aku memohon kepada-Mu bahwa bagi-Mu-lah segala 
puji, tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Pemberi anuge
rah, Pencipta langit dan bumi, wahai Tuhan Yang Memiliki 
keagungan dan kemuliaan, wahai Tuhan Yang Mahahidup 
lagi terus-menerus mengatur makhluk-Nya.,. Maka Nabi Saw. 
bersabda, "Sesungguhnya dia telah berdoa kepada AUah Swt. 
dengan menyebut asma~Nya yang teragung. Apabila disebut 
di dalam doa, niscaya diperkenankan; dan apabila diminta 
dengan menyebutnya, niscaya Dia memberi. n7) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah dengan sanad
sanad yang sahih melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: 

,,,.. ' ;" . --· (,-,~~,~~-:, ")%'~~~~ .... ~{u\\~;;'~\;, 
• -:..:.> I..,"'-> ,-, i M,: _r .. /,) r ~ .J,.. .. ~ ~ (.) ,,..,,., "" ,-, ....,,;. ,-, ,;1 ,, ,-, ). .o,;,,, ,,.. o\.,,., 

~:. -~~,.,' ~1~u;,.. ,.JUJ\4:-;~~~j"/\J\~~it\ :_ri.r.J . .J :, -J ,.. ,., ,., ,,.., ~ ... ~~,,, 
,., . ~-;:~ \§ ~\ 

~ ,., 
Nabi Saw. acapkali mengucapkan kalimat berikut dalam doa
nya, yaitu: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada
Mu dari fitnah neraka, siksa neraka, dari kejahatan kecukup
an dan kemiskinan.,. 

Demikian lafaz yang diketengahkan oleh Imam Abu Daud. Imam 
Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan shahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Ziad ibnu Ilaqah, dari pamannya (yaitu Quthbah ibnu Malik r.a.) 
yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah mengucapkan doa 
berikut: 

7) Hadis ini hasan.. 
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Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari akh
lak yang mungkar dan perbuatan yang mungkar serta hawa 
nafsu yang mungkar. 

Imam Tunnudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, dan Sunan Nasai melalui Syakal ibnu Humaid r.a. 
yang menceritakan: 

' / "' ' ,,,-,: J, ,,_, -1\f~,~ lJ°A ~j\i L~~~l~tl\J~G~ :Sli 
~ i.r-' ,. .,,, ,, ,, ~, J.,,J.,,, 
~~~~~e; l$°J"~~;;e; l·~JJl~~~~\ l ~ .,,,~ - - IJ'.,,,_ ... -:, - '5_;-,., ,. ,, ,,,, ,,,, ,, .,,, 

,,, .., • ,... .- '1. •: p__; - \ ~ ~ •., d 
-~ ~ 4.]'/J ' lS::- ...;_ - - IJ""J 

'),,.. .,,, ,,, ~ 

Aku pemah mengatakan, "W ahai Rasulullah, ajarkanlah ke
padaku suatu doa." Nabi Saw. menjawab, · "Katakanlah, 'Ya 
Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahat
an pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, dari keja
hatan lisan~u, dari kejahatan kalbuku, dan dari kejahatan 
air maniku'." 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Daud dan 
Imam Nasai dengan sanad yang sahih, kedua-duanya melalui 
Anas r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. acapkali meng
ucapkan doa berikut: 

~ ,....,,, ,... ~i.,,, ·,JJ.\"" ~~,"" 1,. _,.,,,,,,,\ ~ ;~tr 
~..,~ . ~9 . 'J~fi. w-e~J~ ~t" ,.~ 

·r~~I 
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari pe
nyakit barash, penyakii gila, penyakit lepra, dan penyakit-pe
nyakit yang jahat. 
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Ya AUah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kero
bohan; aku berlindung kepada-Mu dari terjatuh dari ketinggi
an; aku berlindung kepada-Mu dari tenggelam, kebakaran, 
dan kepikunan; aku berlindung kepada-Mu agar setan jangan 
membuatku membabi buta di kala menghadapi kematian; aku 
berlindung kepada-Mu agar aku tidak mati dalam keadaan 
Zari dari jalan-Mu (lari dari medan jihad); dan aku berlin
dung kepada-Mu agar aku tidak mati karena disengat (bina
tang berbisa). 

Demikian lafaz Imam Abu Daud. Di dalam riwayat lain -oleh 
Imam Abu Daud juga- disebutk.an, "Dan (mati karena) kesusah
an . ..s> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Daud dan 
Imam Nasai dengan sanad yang sahib melalui Abu Hurairah r.a. 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. acapkali mengucap
kan doa berikut: 

\ 

~"'(" b~i\J,tw~\i ~~~<!11;{.\J\~~ J __,&,~ ' .. • :, .., .~ • CJ'_,,:,,,. :, ,...., 

.., !~~,L .. ;:.1»yu ~c:-;Uu~ ;, ,, ,::, ,,,, ,,, .,..,,,,,, ,,,, ::, 

Ya AJ,lah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kela
paran, karena sesungguhnya lapar itu adalah seburuk-buruk 

n Sanad hadia berpredikat lw.8an. 
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teman tidur; dan aku berlindung kepada-Mu dari khianat, ka
rena sesungguhnya khianat itu adalah seburuk-buruk selimut. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Ali 
k.w. yang menceritakan bahwa ada seorang budak mukatab da
tang kepadanya, lalu mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak 
mampu membayar transaksi kitabahku, maka bantulah aku." Ali 
k.w. menjawab, "Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kali
mat (doa) yang pemah diajarkan oleh Rasulullah Saw. kepadaku? 
1Seandainya engkau mempunyai utang yang banyaknya sama de
ngan bukit Shibr,9> niscaya Dia akan melunasinya untukmu?" Ali 
k.w. mengatakan: 

~ ,,,,,.. '! ,,,, -:, ,,,,.. ,,,,,,, --:,, ,,,,, .,,,, ~-; ~'ri J. ~~'-' ~~,;a,..~~~ .. \" \ l .\ , .. 
.,,, :, ,.. .,,, ,,,, .J .,,, :, ,.....,,, g---' 

--~l~~ 
Katakanlah, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halal
Mu agar terhindar <l,ari rezeki haram-Mu, dan cukupkanlah 
aku dengan anugerah-Mu agar terhindar dari anugerah se-
lain-Mu. • · 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
lmran ibnul Hushain r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. 
pernah mengajarkan kepada ayah Imran dua kalimat yang di
ucapkan dalam doa, yaitu: 

,,,, ,,\ ,,,, ,, - ;:, ., ,,,, ,,,,, J'",,, 
• - .. ~ ~ ~ JI J.l&,~ ~ ~..u:.J ~' t -'~'it\ ~-1,--1..r.,,,.,,, ,,.. ,, ,.. ,,,, f"1""' 

Ya Al.lah, l,erilah ilham petunjuk untukku; dan lindungilah 
aku dari kejahatan diriku. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. 

9) Na.ma aebu.ah bukit cli tempat Bani Thayyi', juga nama bukit yang terletak di 
daerah peaiair, tepatnya antara Umman (Oman) dan Siiraan. Menurut 
riwayat lain diaebutkan Shubair. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab 11,u,m Abu Daud dan 
Imam Nasai dengan sanad yang dhaif mei..lw Abu Hurairah r.a., 
bahwa Rasulullah Saw. pemah berdoa demikian: 

,,,, ,,,, ,, 0 ,,,,,. ,,,,,,. ·....-: ,, '.,,, - ,,,,,,.f,-u\, .., 
. iJ,;.';J1,. ,,/"" "\ii\1-- "(aJh ~~~.; ,,,., \ J\ - \ ,,,, ,;~.J~ ,,,,~~ .,,,, tj,,,, ... ~ ,.,,,, 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari per
pecahan, nifaq (munafik), dan akhlak yang buruk. 

Kami menwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Syahr iba'u Hausyab yang menceritakan: 

,.., 11J.•,..-J ,, ,,,,, .,,,, J, )"} i:..\a:,{;, . .,,. _-;,, ·\\;' \ ,,,,,~ 4-U\ ""· ... ~ -~ ~ 
"' ~-""f" ~, ~J, r.,,,, 

q -.!J~-:''if1S\~
1 

--~ .t.$'~\" ~'1\\J o;, '~~ • ... ... u .., ,~_}..... ,,,,,, )~.J;, ,,,,,,,_,,,,.. ~", ,,,,..-,~_,,, ,,,,,,,,,,,,Jl• ·~,--~ -,,1,~ 
- l -i ~ '-» ., · , ~u \ 4':i ~.., J'-==' C:,D , ~1.9 
~ > > • ,,,, " ,,,,,,, • :fx,;J~ 

"""" 
Aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah r.a., "Hai 
Ummul Mu-minin, doa apakah yang paling banyak diucap
kan oleh Rasulullah Saw. bila beliau ada pada (giliran)mu?" 
Ummu Salamah menjawab, "Doa yang paling banyak diucap
kan olehnya ialah, 'Wahai Tuhan yang me1JJ1folak-balikkan 
hati, tetapkanlah hatiku pada agama-Mu'. • / 

Imam Tunnudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Siti Aisyah r.L yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per-· 
~ mengucapkan doa berikut, yaitu: 

~ . ""')~"' 
~,: ;.\ .... ..,..,,,,.. • • • ~ &"..l ::-;.,_ 4 · · ~ ~ ~ \ t \ . • ~ ,s~i.J~ ~ ' ,,, . ~ ~ r-9:' 
.af" -:-~ J~,,,,..~,~(JJ .... ,.~1~ru,-9 , ~ ~ (+i ""' u . ..,d'! \"'--?r' ~ ,,,, ,,, ~ '..)~ 

. -:'~t~,~ ... ~1,~:-:i,"---, ~· ~ ,--;.~,,. ,6 ~ -~n ~ .. ,,,,.. ~ .u ... , ~ , 
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Ya Allah, sehatkanlah tubuhku, sehatkanlah penglihatanku, 
jadikanlah ia yang mewarisi dariku, tiada Tuhan selain Eng
kau Yang Maha Penyantun lagi Mahamulia. Mahasuci Allah, 
Rabb ~asy rtang agung; dan segala puji bagi Allah, Rabb se
mesta alam. 0> 

Di antara doa Nabi Daud a.s. ialah: "Ya Allah, sesungguhnya 
aku memohon kepada-Mu cinta kepada-Mu, ·dan cinta kepada 
orang yang mencintai-Mu, serta amal yang dapat menyampai
kan diriku kepada cinta-Mu. Ya Allah, jadikanlah cinta-Mu 
merupakan hal yang paling aku sukai lebih daripada kepada 
diriku sendiri, keluargaku, dan air yang sejuk. • 

Imam Turmudzi mengatakan, predik.at hadis ini hasan. 

Kami meriwayatkan di dalam k.itab yang sama melalui Sa'd 
ibnu Abu Waqqash r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pemah bersabda: 

-§\J\~ l ~;.\ j l:1 J-:'{-'{f ~ c.:z r\ •.'-'{~ \ ~ ~ ;O~ .,, ,,, ; ,, . ~~.J . .J .,, 9__,i, s.,, ~~ 
~!~(~~1'~(~\i 5U(tj,-:- ,-!d!t~\~~~~. ~-:, ~ ~t .. .,., ,,, 4 .. _, u-e ~.., • ~ 

10) Hadia ini berikut syawaAid-nya (hadia lain yang memperkuat maknanya) 
berpredikat iaaan. 
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Doa Dzun Nun ketika ia berdoa kepada Rabbnya, sedangkan 
dia berada di dalam perut ikan besar ialah, 'Tidak ada Tu
han selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku ter
masuk orang-o,.ang yang aniaya." Sesungguhnya tidak sekali
kali seorang lelaki muslim membaca doa ini untuk sesuatu 
hat, melainkan diperkenankan baginya. • 

Imam Hakim Abu Abdullah mengatakan, hadis irti sahih sanad
nya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan 
Ibnu Majah melalui Anas r.a. yang menceritakan: 

Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Wa
hai Rasulullah, doa apakah yang paling afdal?" Beliau Saw. 
menjawab, "Mintalah kepada Rabbmu kesehatan dan kesela
matan di dunia dan akhirat." Kemudian lelaki itu datang lagi 
pada hari yang kedua dan bertanya, "Wahai Rasulullah, doa 
apakah yang paling afdal?" Maka beliau menjawabnya de
ngan jawaban yang semisal. Kemudian lelaki itu datang lagi 
pada hari yang ketiga dan bertanya hal yang sama. Maka be
liau Saw. menjawab, "Apabila engkau diberi kesehatan di du
nia dan diberikan pula kepadamu di akhirat, berarti engkau 
telah beruntung." 
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Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat ha
san.11) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Al-Abbas ibnu Abdul Muththalib r.a. yang menceritakan: 

.- ,,., ~ / ' J.~f ., .... ~ .,, .... ~ J '-') "'\,,., '-)''-~ 
• .....- I\ ,~ r ~ ~ ": 'f \ \ ~ lZ.a I ! :. · " \ :. , 4.ll l J u ; •• 
• ...UIS~~ ....., .. ~ ,, ~ .. , I~ .... 

...... A ,,J .... ~ H~,lli ~..! ~6, ~ :wGHill\~ 
...U~.J .• ;,. ' ... ' ,,, ,.,,, .... Ill ' 

-:il ...... lS,, ~\J,J3\ai l.z:i~tu1J~wct~~tu1 
~ .. OM ·.;"'·~i"'tE~I. bQi~\~ '~\j"'-'G ,,,ft ~ .. ~ .. ,,, ,,, ,,, ~ 

Alm bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku se
suatu untuk meminta kepada Allah Swt." Beliau menjawab, 
"Mintalah keselamatan kepada Allah." Selang beberapa hari 
kemudian aku datang lagi dan mengatakan, "Wahai Rasulul
lah, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk meminta kepada 
Allah Swt." Maka beliau bersabda kepadaku, "Hai Abbas, hai 
paman Rasulullah, mintalah kepada Allah keselamatan (kese
hatan) di dunia dan akhirat." 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat sahih. 12) 

11) Hadis ini hasan, diperkuat oleh hadis sesudahnya. 

12) Hadis ini berpredikat hasan karena dikukuhkan oleh badis sebelumnya. 
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Rasulullah Saw. telah mengucapkan doa yang banyak, se
dangkan tiada sesuatu pun darinya yang kami hafal. Maka 
kami bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengucap
kan banyak doa, sedangkan kami belum dapat menghafal se
suatu pun darinya." Maka beliau Saw. bersabda, "Maukah ka
lian apabila aku tunjukkan suatu doa yang mencakup semua
nya? Ucapkanlah, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ke
pada-Mu dari kebaikan apa yang telah diminta kepada-Mu 
oleh Nabi-Mu Muhammad Saw. Kami berlindung kepada-Mu 
dari kejahatan yang Nabi-Mu Muhammad Saw. berlindung 
kepada-Mu darinya. Engkaulah yang dimintai pertolongan 
dan hanya kepada-Mu-lah tujuan yang sebenarnya, dan tiada 
daya serta tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah'." 

Imam Turmudzi mengatakan, predikat hadis ini hasan.13
) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab yang sama melalui Anas 
r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

. r£'s ~Y st~-'1:it;; ~ 
Perbanyaklah oleh kalian bacaan, "Y aadzal jalaali wal ik
raam" (Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemulia
an). 

Hadis ini kami riwayatkan pula di dalam kitab Imam Nasai mela
lui riwayat Rabi'ah ibnu Amir r.a. Imam Hakim mengatakan, ha
dis ini sahih sanadnya. 

13) Di dalam sanadnya terdapat Laits ibnu Abu Sulaim. Dia orang yang jujur, te
tapi di usia senjanya mengalami kepikunan hingga hadisnya tidak terpakai 
lagi. 
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Alizhzhuu, artinya peganglah erat-erat doa ini dan perba
nyaklah membacanya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, dan Sunan Ibnu Majah melalui Ibnu Abbas r.a. yang 
menceritakan: 

Nabi Saw. sering mengucapkan doa berikut, "Wahai Rabbku, 
bantulah ak11 dan janganlah Engkau tidak membantuku, to
longlah aku dan janganlah Engkau tidak menolongku, buat
lah makar unt1,1,k menolongku dan janganlah Engkau mem
buat makar terhadapku. Berilah aku petunjuk dan mudah
kanlal;i jalan petunjµk bagiku, tolonglah aku dalam meng
hadapi orang yang/ berbuat aniaya terhadap diriku. Wahai 
Rabbku, jadikanlah diriku orang yang bersyukur kepada-Mu, 
berzikir kepada-Mu, takut kepada-Mu, taat kepada-Mu, me
ngadu atau kembali kepada-Mu, terimalah tobatku, cucilah 
semua dosaku, perkenankanlah doaku, tetapkanlah (kokoh
kanlah) hujahku, tunjukilah hatiku, luruskanlah lisankµ, dan 
cabutlah kedengkian hatiku." 

Di dalam riwayat Imam Turmudzi disebutkan, "Awwaahan mu
niiban (mengabdi dan kembali kepada-Mu)." Imam Turmudzi me
ngatakan, hadis ini berpredikat hasan sahih. 

As-sakhiimah, artinya dengki; bentuk jamaknya ialah sa
khaaim. Demikian makna yang dimaksud dalam hadis ini. 
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Di dalam hadis lain disebutkan: 

Barang siapa yang membuang kotoran (tahi) di dalam kaum 
muslim, maka laknat Allah menimpa atas dirinya. 14> 

14) Hadia ini diketengahkan oleh Al-Hafizh Imam Suyuthi di dalam k.itab Al
Jami'ul Kabir, dari riwayat Imam Thabrani di dalam kitab Af-Auaath dan 
Imam Hakim melalui Abu Hurairah r.a. Hadia ini tertera pula di dalam ki
tab At-Targhib wat Tarhib oleh Al-Haf'lzh Al-Mundziri pada juz 1, hl.m. 83, 
melalui Muhammad ibnu Sirin yang menceritakan bahwa aeorang lelaki be.r
kata kepada Abu Hurairah r.a., "Engkau telah memberi kami fatwa dalam 
aegala aeauatu, hampi.r-hampir engkau memfatwakan kepada kami tentang 
maaalah buang air." Abu Hurairah r.a. menjawab, •Aku pernah mendengar 
Rasulullah Saw. bersabda: 

'&rang siapa. yang membuang kotoran (tahi) pa.da salah satu jalan kaum 
muslim, maka laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia atas 
dirinya'." 

Al-Mundziri mengatakan, hadia ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani di da
lam kitab Af-Ausath, juga oleh Al-Baihaqi dan lain-lainnya; aanad hadis be.r
predikat dhaif Cukup sebagai ganti dari semuanya apa yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahih-nya pada pembahasan Thaharah, 
Bab "Larangan Membuang Hajat di Jalan dan di Tempat Bernaung", melalui 
Abu Hurairah r.a. secara marfu' dengan lafaz seperti berikut: 

"Ta.kutlah kalian terhada.p dua hal yang dilaknat. • Mereka (para sahabat 
yang ada) bertanya, "Wahai Rasululla.h, a.pa.kah yang dima.ksud denga.n dua 
tempa.t yang dilaknat itu?" Beliau Saw. menjawab, •orang yang buang air di 
ja.lan yang dilalui oleh manusia cmiu di tempa.t bernaung mereka. • 
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Makna yang dimaksud dengan lafaz as-sakhimah ialah kotoran 
manusia. 

Katakanlah, "Ya Aflah, sesungguhnya aku memohon kepada
Mu semua kebaikan yang segera dan yang kemudian sepan
jang apa yang aku ketahui darinya dan yang tidak aku keta-

Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Ma
jah melalui Mu'adz r.a. secara ma.rfu' dengan lafaz seperti berikut: 

Takutlah Tcalian terhadap tiga hal yang dilainat, yaitu buang air besar di 
tempat mengalim;ya air, di tengah jalan, clan di tempat bemaung. 

Hadis ini berpredikat hasan dengan semua ,yawa/ud-nya. . / 
. / 
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hui. Dan aku berlindung kepada-Mu dari-semua kejahatan 
yang segera dan yang kemudian sepanjang apa yang aku ke
tahui darinya dan yang tidak aku ketahui. Dan aku memohon 
kepada-}!u surga serta hal-hal yang mendekatkan diriku ke
padanya berupa perkataan atau amal perbuatan. Dan aku 
berlindung kepada-Mu dari neraka serta hal-hal yang mende
katkan diriku kepadanya berupa perkataan atau amal per
buatan. Dan aku memohon kepada-Mu kebaikan semua hal 
yang telah diminta oleh hamba dan rasul-Mu Muhammad 
Saw. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan semua 
hal yang hamba dan rasul-Mu Muhammad Saw. meminta 
perlindungan kepada-Mu darinya. Dan aku memohon kepada
Mu agar semua perkara yang telah Engkau putuskan ter
hadap diriku hendaknya akibatnya mengandung petunjuk." 

Imam Hakim Abu Abdullah mengatakan, hadis ini sahih sanad
nya.15) 

Kami menemukan di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim 
sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Mas'ud r.a. Ia men
ceritakan bahwa di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah 
Saw. ialah: 

/ , ~ ,;Jf ~, ,... ~'.., .... , ........ t--: 7 ........ ,.,::--.... , ~ ~c:;.:.~ "· u1~,,,...,1t, 
I. ~r~-' I , -:.) ; • •.7 ..-,~ trv:~~~\ .... , w. w.f,:, ~i,... l t\~~i;)\Zi~ 

_,, • -~J'»'J .[;,er &e H_., ~ ~ ... -_,, .... ,~~ 
.... ,, . ~©1~ o~L9 

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu hal-hal 
yang memastikan rahmat-Mu, hal-hal yang memastikan am
punan-Mu, terhindar dari semua dosa, meraih pahala dari se
mua kebajikan, dan memperoleh keberuntungan surga serta 
selamat dari neraka. 

15) Hadie ini diriwayatkan pula oleh lbnu Hibban di dalam kitab sahih, dan oleh 
lbnu Majah di dalam pembahaean doa, Bab -noa yang Menyeluruh". Hadie 
ini berpredikat hasan. 
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Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini berpredikat sahih de
ngan syarAt Imam Muslim.16

) 

Di dalam kitab yang sama disebutkan pula sebuah hadis dari 
Jabir ibnu Abdullah r.a. yang menceritakan: 

-' ,,,.. :-i,,,, ' -' AJ.,J 
~~(i3t2i~j~~~;;;1>41;..,~~J~~~ 
~~~1~_µ.i{fajlil ,~jtjl~b, .~y§1~ 
:--f ~ .... ,.. ~~1 :,. ,, ... ,,,~,: :'"'~ J~\2J3 t~ ~~ 

:J_J )~ '-'"'"~},., ~ ~ ,,-- ~ \~,.. 
-:.J. "\ ~, ¼,. ,...../\,-.:•~ ,~~\:ii !~-~- • ._, ~~,~,I 
~ ' .) ' • ,\.:9 tr 'L6-' '~ '-T,.. ,.. ,,,,, "' •..J 
\ ,,,..., , l,.,,,..,..,, -~ ,..,.,,,.. "'I/~ ,., , /(\I;;' 

.clJ~ ili~iJw i.l~,..u:;.~ l! 

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw., lalu berkata, 
"Aduh, dosa-dosa yang telah kulakukan. Aduh, dosa-dosa 
yang telah kulakukan," sebanyak dua atau tiga kali. Maka 
Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, "Katakanla~ 'Ya 
Allah, ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosaku, 1 '' rah
mat-Mu lebih aku harapkan daripada amalku. "18> Lelaki itu 

16) Hadis ini berpredikat hasan. 
17) Sesunggubnya dosa-dosaku sekalipun sangat besar, tetapi ampunan-Mujauh 

lebih besar daripadanya. Alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Imam 
Syafii: 

Dosaku teramat besar. Tetapi ketika kubandingkan dengan ampunan-Mu, 
wahai Rabbku, ternyata ampunan-Mujauh lebih besar daripadanya. 

18) Makna yang dimaksud ialah kebergantunganku kepada rahmat-Mu dan ke
baikan-Mu lebih berat di sisiku daripada kebergantunganku kepada amal 
perbuatanku, karena amal perbuatan tiada bermanfaat bagi pelakunya ke
_cuali dengan rahmat Allah Swt., seperti yang dijelaskan oleh Nabi Saw. me
lalui sabdanya: 

_ ..... /. .... " l, .,,, ,, , "'\,,,,, ,,,,, ,,,,,,~~ ·~, ~ _,.,,,,, ~"'f"'!"i .... , .,,...~.t -y; t J\i • ;»\)_,....,.) \: ~ ,1 j \ I o/uu ~::,. • • \ tw""-> J>-'!.u-
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mengucapkannya, kemudian Nabi Saw. bersabda, "Ulangi la
gi,." Lelaki itu mengulanginya, kemudian Nabi Saw. bersabda, 
"Ulangi lagi." Lelaki itu mengulanginya, maka bersabdalah 
Nabi Saw:1 "Berdirilah (pergilah), sekarang engkau telah di
ampuni. ,,Ii,) 

Di dalam kitab yang sama disebutkan pula sebuah hadis lain dari 
Abu Umamah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. te
lah bersabda: 

...-: ~ 0 ,0 t/1.,.., J ~,.., 1, ...-::: ' ,,.. <" .\;,, ,,....,\\J :~"'~' ~ .... ~,,.. ~~~ii'.) ~I '~v:.. r--i -~ ~ LJ-0-t,,,,.. ,, ~ ~ ..., ,,.. ,;", ~ , iJ,.. 3::,,l;~1~i1;.;,5,: &J}.ti{tj\s~Yd~\i&-1 ......... 'l?,-.,,,, ,,,,,,,,, ,,.,,, 
~~ ~ '"\ .... • ~ ,1':, ... 

Sesungguhnya Allah Swt. telah menugaskan malaikat terha
dap orang yang mengucapkan, "Yaa Arhamar Raahimiin (wa
hai Tuhan Yang Maha Pemurah di antara para pemurah)." 
Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga- kali, maka ma
laikat tersebut berkata kepadanya, "Sesungguhnya Tuhan 
Yang Maha Pemurah di antara para pemurah telah 
menerimamu, maka mintalah . ..20) 

Etika dalam berdoa 

Menurut pendapat terpilih, yang menjadi pegangan kaum fuqaha 
dan ahli hadis serta mayoritas ulama dari semua golongan -baik 

•&seora.n.g dari ialian tidale dapat masuk surga Juuena amain.ya." Mereka 
(para sahabat yang ada) bertanya, •Dan juga engkau sendiri, wahai Rasulul
lah?" Beliau Saw. menjawab, ·Juga termasuk diriku seandainya Allah tidak 
melimpahltan rahmat-Nya kepada.ku.. • 

19) Di dalam sanadnya terdapat nama-nama- yang tidak dikenal. 
20) Di dalam sanadnya terkandung kelemahan. 
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yang Salaf maupun yang Khalaf- menyatakan bahwa doa itu di
sunatkan karena berlandaskan kepada firman-Nya: 

, .,.,. .,.,. ,,_,.,-1_ ,II J.1 ,;, 
. ,._ ,:, .. \ ,; ,,.., "\ft:,,..-"/\\~.,.,. 

'\• I ""I&, • ~ ~~J ~_) _,U\9_J 
..... 

Dan Rabb kalian telah berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, nis
caya akan Kuperkenankan bagi. kalian." (Ghafir: 60) 

. \ '"' Jil,,~-! :;'~ ,...~ !d"'\"..J"''°\ 
00 :J~il, -_!0~ ~~_JI_P.l 

Berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan 
suara yang lembut. (Al-A'raf: 55) 

Ayat lainnya yang menerangkan hal yang sama cukup banyak 
jumlahnya. 

Hadis-hadis sahih yang menerangkan masalah ini cukup ter
kenal dan tidak. asing lagi untuk diterangkan, apa yang kami te
rangkan sebelum ini sudah mencukupi penjelasannya. Hanya ke
pada Allah-lah kami memohon taufik. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Risalah Imam Abul Qa
sim Al-Qusyairi yang mengatakan bahwa para ulama berselisih 
pendapat mengenai hal yang paling afdal antara berdoa dan diam 
tidak berdoa karena rida dengan takdir. Di antara mereka ada 
yang mengatakan bahwa doa adalah ibadah karena berlandaskan 
kepada hadis yang mengatak.an: 

Doa itu adalah ibadah. 21) 

Karena doa berarti menunjukkan rasa bergantung kepada Allah 
Swt. Segolongan ulama lain mengatakan, diam dan rida dengan 
takdir lebih afdal. Sedangkan segolongan ulama lain mengatakan 
bahwa orang yang berdoa dengan lisan dan rida dengan kalbunya 
berarti ia telah menjalankan kedua hal yang terpuji itu. 

21) Badia ini berpredikat hasa.n. 
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Al-Qusyairi mengatakan, yang paling utama hendaknya dika~ 
takan menurut keadaan masing-masing. Pada sebagian keadaan 
adakalanya berdoa lebih utama daripada diam, hal ini termasuk 
etika. Pada. sebagian keadaan yang lain adakalanya diam lebih af
dal daripada berdoa, hal inipun termasuk sikap etika. Semua itu 
hanya dilakukan berdasarkan situasi dan keadaan; apabila dalam 
hati seseorang terbetik isyarat untuk melakukan doa, maka ber
doa lebih utama baginya. Apabila di dalam hati terbetik isyarat 
untuk diam, maka diam lebih utama. Selanjutnya Al-Qusyairi me
ngatakan, "Benarlah bila dikatakan bahwa bila berdoa membawa 
manfaat bagi kaum muslim atau bagi Allah Swt. ada hak di da
lamnya, maka berdoa lebih utama baginya, karena hal itu terma
suk ibadah. Tetapi jika manfaatnya hanya menyangkut pribadi, 
maka berdiam adalah hal yang lebih utama." 

Al-Qusyairi mengatakan, untult berdoa disyaratkan hendak
nya makanan yang dimakan oleh orang yang bersangkutan ha-
1a1.22> 
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Yahya ibnu Mu'adz Ar-Razi pemah mengatakan: 

~,, <"~~\ ... ,,,,, ,,--,~f --:,,,~ ~ , ..... ,:-, ... ,~~~, ,;,,,-;.--
• ..-'!:'v,:" ~~ i.!J .P' } ~_J • ~~u !.9 -!.l ~., '-¾-' 

Bagaimana aku berdoa (meminta) kepada-Mu, sedangkan aku 
orang durhaka; dan bagaimana aku tidak berdoa (meminta) 
kepada-Mu, sedangkan Engkau Maha Pemurah? 

Di antara etika dalam berdoa ialah hadirnya hati, yakni melaku
kannya dengan sepenuh hati dan khusyuk. Dalilnya akan disebut
kan berikutnya. Sebagian ulama mengatakan, yang dimaksud de
ngan doa ialah menampakkan kebergantungan kepada Allah 
Swt., sekalipun pada hakikatnya Allah Swt. berbuat menurut apa 
yang dikehendaki-Nya. 

Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya mengata
kan bahwa etika dalam berdoa itu ada sepuluh, yaitu: 

Pertama, hendaklah memilih waktu-waktu yang mulia, seper
ti hari Arafah, bulan Ramadhan, hari Jumat, sepertiga akhir ma
lam hari, dan waktu sahur. 

Kedua, hendaknya memilih keadaan yang dimuliakan, seperti 
sedang sujud, bertemunya dua pasukan (dalam medan jihad), ke
ti.ka hujan turun, ketika ikamah salat dikumandangkan, dan se
suqah salat. Menurut kami ditambahkan ketika hati sedang lem
but. 

Ketiga, menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua ta
ngan, dan mengusap wajah dengan kedua tangan sesudahnya. 

saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian lurjakan• (Al
Mu-minuun: 51). Dan AUah Swt. berfirman pula, "Hai orang-orang yang ber
iman, maJumlah di ail.taro rezdi yang halal yang Kami berikan ltepada ka
lian• (Al-Baqarah: 172). Kemudian Nabi Saw. mengisahkan perihal seorang 
lelaki yang menempuh perjalanan -dalam waktu yang lama, hingga rambut
nya awut-awutan penuh debu, lalu ia menadahkan kedua tangannya ke la
ngit (seraya berdoa1 "Wahai Rabbku, wahai Rabbku, • sedangkan makanan
nya dari hasil yang haram, minumannya dari hasil yang haram, pakaiannya 
dari hasil yang haram, dan maka.Jtan yang dimakannya adal.ah haram, mana 
mungkin doanya diperltenankan. 
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Keempat, merendahkan suara ketika berdoa dengan nada an
tara s~ yang lirih dan suara yang keras. 

Kelima, jangan memaksakan bersajak dalam doanya; hal ini 
diinterpretasikan sebagai tindakan berlebihan dalam berdoa. 
Yang paling afdal ialah hendaknya mengucapkan doa-doa yang di
ma'tsur, namun tidak setiap orang yang memperbagus doanya di
khawatirkan akan melakuk.an hal yang berlebihan dalam berdoa. 

Sebagian ulama mengatakan, "Berdoalah dengan nada suara 
yang menunjukkan kehinaan dan kebergantungan, bukan dengan 

· usan yang fasih dan lancar." Mentirut suatu pendapat, sesung
guhnya kalangan ulama dan wali abdal dalam berdoa tidak mele
bihi tujuh kalimat. Hal ini diperkuat oleh apa yang disebutkan 
Allah Swt. di dalam akhir surat Al-Baqarah: 

(~ '..-\ ~ > '? .... .,~,...-.... .,, 
rA1 : aµ.1 . ~_.e\ ~J ... · 4\_;3 ~ t.;,J 

Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami, hingga 
akhir ayat. (Al-Baqani.h: 286) 

Allah Swt. tidak pemah menyebut doa hamba-Nya lebih banyak 
daripada apa yang terdapat di dalam ayat ini. 

Menurut kami, hal yang semisal dengan hal di atas ialah apa 
yang diseb\ltkan oleh Allah Swt. dalam surat Ibrahim melalui fir
man-Nya: 

,,....- ., .... ~ (~'-:,··'{'\~, ,.,_~ ,>,....J,, ,.,, .... ,,~? .... 
. L ~'~j---~\--\J..:-Jl!a~1~1 ~J. .... ()\!.)~ 

"'0 I~~~ 
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, "W ahai Rabbku, jadi
kanlah negeri ini (Mekah) negeri yang aman," hingga akhir 
ayat. (Ibrahim: 35) 

Menurut kami, hal yang dipegang oleh jumhur ulama menyata
kan bahwa tidak ada larangan dalam hal ini; dan tidak mak.ruh 
menambah doa lebih dari tujuh kalimat, bahkan disunatkan 
memperbanyak doa secara mutlak. 

Keenam, doa dilakukan dengan tadharru' (penuh rasa rendah 
diri), khusyuk, dan penuh rasa takut. Sehubungan dengan hal ini 
Allah Swt. berfirman: 
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Sesunggu}mya mereka adalah orang-orang yang selalu berse
gera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik 
dan mereka l>erdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. 
Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami. 
(Al-Anbiya: 90) 

Ii~ ,,., ,,,. ~ Cl ; le:"'. .• .,_,. 
10 : J~~I ~ A~;.:___j \_P ~~> ~j~.l\ 

Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara 
yang lembut. (Al-A'raf: 55) 

Ketujuh, hendalmya ia menetapkan permintaannya dalam berdoa 
dan merasa yakin akan diperkenankan dengan penuh harap. Dalil 
mengenai hal ini cuk.up banyak lagi terkenal. 

Sufyan ibnu Uyaynah rahimahullah mengatakan bahwa ja
ngan sekali-kali seseorang dari kalian terhambat dalam doanya 
oleh perasaan yang ia ketahui dari dirinya, karena sesungguhnya 
Allah Swt. mertjawab makhluk yang paling jahat, yaitu iblis, di 
saat iblis mengatakan: 

~, ,,,. ,,,. ii~~:~\-: .,,~,~ --~,;. --:""{,,,..,J ,,,,,. ,~, ~; "{._~ ~ ~ . ~ ,,,. ~ ~)' "'L, u~ f~ c:J,,,. ':e~ ,,,.. !J 
;\••Vl\1-...:::,-

Wahai Rabbku, tangguhkanlah aku hingga hari mereka di
bangkitkan. Allah menjawab, "Sesungguhnya engkau terma
suk orang-orang yang ditangguhkan." (Shaad 79-80) 

Kedelapan, dalam berdoa hendaknya mendesak dan men~gi
nya sebanyak tiga kali serta jangan m.f;lrnpun~aj _perasa1ht merasa 
lambat diperkenankan. 

Kesembilan, hendaknya ia memulai doanya dengan berzikir 
kepada Allah Swt. 

Menurut kami, ditambahkan pula dengan salawat untuk Nabi 
Saw. sesudah hamdalah dan pujian kepada-Nya; dan doa diakhiri 
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dengan bacaan yang sama, yaitu hamdalah dan salawat untuk 
Nabi Saw. 

Kesepuluh, merupakan hal yang paling penting dan paling po
kok bagi doa agar dikabulkan, yaitu tobat, mengembalikan hal-hal 
yang_ ia ambil secara aniaya kepada pemiliknya masing-masing, 
dan menghadap kepada Allah Swt. dengan seluruh jiwa dan raga
nya. 

Doa menolak 1_11alapetaka 

Imam Ghazali mengatakan, "Jika ditanyakan apakah faedah ber
doa, padahal qadha (kepastian) itu tidak dapat ditolak?" 

Termasuk di antara pengertian qadha secara umum adalah 
menolak malapetaka dengan doa. Doa merupakan penyebab terto
laknya malapetaka dan mendatangkan rahmat, sebagaimana ta
meng menjadi penyebab tertangkisnya senjata, dan air menjadi 
penyebab bagi tumbuhnya tumbuh-tumbuhan; sebagaimana ta
meng dapat menangkis senjata panah, hal ini berarti keduanya 
tolak-menolak, demikian pula doa dan malapetaka, dan bukan 
termasuk sya:rat mengakui adanya qadha seseorang tidak mem
bawa senjata (menyerah pada takdir). 

Allah Swt. berfirman: 
,, J.. ,, ,, C!.,,.,,......, ,, "',,, ,, J. ,,, • \" .,J ,,,,,., 

\•YI ,.L:iit • ~l, ~.J½-~~':JJ 
Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senja
ta mereka. (An-Nisa: 102) 

Allah Swt. telah memastikan keputusan-Nya dan telah memasti
kan pula penyebabnya. 

Di dalam pembahasan ini terkandung faedah seperti yang te
lah kami jelaskan sebelumnya, yaitu hadirnya hati dan menam
pakkan kebergantungan kepada Allah, di mana keduanya meru
pakan puncak ibadah dan makrifat. 

Doa dan tawassul dengan amal saleh kepada Allah Swt. 

Kami meriwayaUtan di dal~ kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim tentang kisah ash-habul ghaar melalui Ibnu Umar r;a. 
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Tiga orang dari kalangan umat sebelum kalian bepergian 
hingga malam hari pun tiba, karena itu mereka beristirahat 
di dalam sebuah gua. Kemudian ada sebuah batu besar terja
tuh dari atas bukit dan menutupi mulut gua tempat mereka 
istirahat itu. Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya tiada yang 
dapat menyelamatkan kalian dari ·batu besar ini melainkan 
kalian berdoa kepada Aflah Swt. melalui amal-amal saleh ka
lian . ., Salah seorang lelaki di antara mereka berdoa, "Ya 
Af lah, sesungguhnya dahulu aku mempunyai dua orang tua 
yang sudah lanjut usia lagi tidak berdaya, sedangkan aku ti
dak pernah memberi minum keluarga, tidak pula ternak sebe
lum aku memberi minum kedua orang tuaku . ...23) 

Ibnu Umar r.a. menyebutkan hadis yang panjang ini selengkap
nya mengenai kisah mereka. Di dalamnya disebutkan bahwa ma
sing-masing dari mereka menyatakan amal salehnya, lalu menga
takan: 

23) Hadis ini berpredikat masyhur, di dalamnya terkandung makna memelihara 
diri dari hal-hal yang haram terlebih lagi aetelah mempunyai kemampuan 
dan niat yang keras untuk mengerjakannya, kemudian meninggalkan hal 
tersebut secara ikhlas karena Allah Swt. Di dalam hadis terkandung pula 
makna keutamaan berbakti kepada ibu dan bapak, boleh menyewa, meme
gang janji dengan baik, menunaikan amanat, toleransi dalam muamalah, 
dan di dalamnya teikandung pula ketetapan mengetiai karamah para wali, 
serta faedah lain yang disimpulkan oleh banyak ulama dari hadis ini. 



Khasiat zikir dan doa 1021 

,~ ... ,, ... -:- -;; ,, -- --\r :\ ~'· ,, ,,\ .... -: ,,~ .,-, ;r.,, ~ ~'u, \.a.~~~, •.J. .. f ., ., .. , . .d~ ". ~ 
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.~-!!i~ 
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Ya Allah, jika aku telah mengerjakan hal tersebut untuk 
mengharapkan pahala-Mu, maka lepaskanlah kami dari ma
lapetaka yang sedang menimpa kami ini. 

Maka terbuk.alah sebagian dari batu besar itu pada masing-ma
sing doa yang mereka panjatk.an, dan akhirnya terbuka seluruh
nya setelah doa orang ketiga, lalu mereka keluar dari gua terse
but dengan berjalan kaki. 

Ughbiqu, memberi minum. 
Qadhi Husain dari kalangan teman kami -juga yang lain

nya- mengatakan dalam masalah salat istisqa. Singkatnya dapat 
disimpulkan bahwa orang yang mengalami kesulitan disunatkan 
berdoa dengan menyebut amal salehnya. Mereka mengatakan de
mikian berdalilkan hadis ini. Tetapi adakalanya dikatakan bahwa 
kasus ini mengandung sesuatu yang janggal, karena di dalamnya 
terkandung sejenis pengertian mengabaikan kebergantungan 
yang mutlak kepada Allah Swt. Sedangkan hal yang dituntut da
lam berdoa ialah berhajat kepada Allah Swt. Akan tetapi, kisah 
ini disebutk.an oleh Nabi Saw. sebagai pujian beliau terhadap si
kap mereka. Maka hal ini menjadi dalil yang menyatakan perse
tujuan Nabi Saw. kepada sikap mereka itu. Hanya kepada Allah
lah kami memohon taufik. 

Di antara riwayat paling baik dari ulama Salaf mengenai ma
salah berdoa ialah apa yang dikisahkan oleh Al-Auza'i rahimahul
lah yang menceritakan bahwa semua orang· keluar untuk. menu
naikan salat istisqa. Maka berdirilah Bilal ibnu Sa'd, lalu ia me
muji dan menyanjung Allah Swt. Setelah itu ia berkata, "Hai 
orang-orang yang hadir, tidakkah kalian mengakui telah berbuat 
dosa?" Mereka menjawab, "Memang benar." Bilal ibnu Sa'd ber
kata, "Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar bahwa Eng
kau telah berfirman: 
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Tidak ad.a jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang 
yang berbuat baik.' (At-Taubah: 91) 

Sedangkan kami mengakui berdosa dan tiadalah ampunan-Mu di
berikan melainkan hanya kepada orang-orang seperti kami. Ya 
Allah, ampunilah kami, ltasihanilah kami;, dan siramilah kami." 
Bilal ibnu Sa'd mengangkat kedua tangatmya, dan mereka pun 
mengikuti jejaknya, akhimya mereka diberi hujan. 

Hal yang semakna dengan pengertian riwayat di atas disebut
kan oleh seorang penyair: 

,,~ , (;;;tr--~tilt~:,il,G1 
,, ........ ' ~~ !J ..... 

) ,, .,, .... -i .... , ~ §"~ ?~"1~-
.JA ~\~JU~.l~;,j>_, 
Aku adalah orang yang berdosa lagi banyak melakukan kesa
lahan, sedangkan maaf-(Mu) sangat luas. Seandainya tidak 
ada dosa, maka maaf-(Mu) tidak akan terjadi. 

Mengangkat kedua tangan ketlka berdoa dan mengusap
kan keduanya ke muka 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Umar ibnul Khaththab r.a. yang menceritakan: 

~· ~ .... ' . , .... {,, . ,, ............ ,:-.... ,:--,;e.--~\c-~'t\~11\\),,,., ... ~~ 
~~ ~~~~_) ~-- ~-- ~ 'UJ ~ C)_J-W.J ~ 

~ ~ ,.... ,,,,,,,,, .... ~ ,....,. ~,,,,,,?:";t" 
• - 4 "Cell .-1 ,-~ • :J "" :-.1i..: .... ..,- ' / .. 

I • 
Rasulullah Saw. apabila mengangkat kedua ta.,{,giznnya da-
lam berdoa, tidak meletakkan keduanya sebelum mengusap
kan keduanya ke wajahnya. 24> 

24) Al-Haflzh ibnu Hajar di dalaJn kitab Bul1111lull Maran,, mengatakan bahwa 
hadia ini mempunyai ~id, antara lain ada pada Imam Abu Dawl me
Jalui hadia lbnu Abbu clan Jain-lainnya yang kNeluruhannya m-wuukkan 
Nhwa hadia ini herpredikat ,._,._ · 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui lb
nu Abbas r.a., dari Nabi Saw., hadis semisal; tetapi pada masing- · 
masing sanadnya terkandung kelemahan. Mengenai perkataan 
Al-Hafizh. Abdul Haq rahimahullah yang menyatakan, "Se
sungguhnya Imam Turmudzi mengatakan, 'Hadis ini berpredikat 
sahih'." Maka tidak terdapat di dalam salinan yang dapat di
percaya dari Imam Turmudzi yang menyatakan bahwa hadis ini 
sahih, bahkan ia mengatakan bahwa hadis ini berpredikat gharib. 

Sunat mengulang doa 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui lb
nu Mas'ud r.a. yang menceritakan: 

.. ,,,, ,,,., ..... ' sl 
,,,,,,. ,J ,,,,,,,,,,,,1, ,,, ..... ,~ ~~: ,,,, .... '1~,,1,,,,,,. ·"·\1\"' ...... 
_, c-~u\~~.1o~r_,,_J~~~~ ~.Ju 

,,,. ,f<&!, .. ";:-.,,..,,,.,t<&, 
• IJ..>'U ~ r 11':!J U...,YU 

RasuluUah Sato. selalu menyukai berdoa sebanyak tiga kali 
dan beristigfar sebanyak tiga kali. 25> 

Berdoa dengan sepenuh hatl 

Tujuan doa ialah menghadirkan hati dengan sepenuhnya ketika 
melakukannya, seperti keterangan · sebelumnya. Daill me:,igenai 
hal ini cukup banyak, pengetahuan mengenainya cukup jelas, te
tapi kami mengambil berkah dengan menye\>utkan salah satu ha-
dis mengenainya. · 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

,,,.,,,,(,,,.~,:~.,:\~( .. ""\;,.i\J-:"~ .. o,J o,!~\""iu\\ ,J•~ 
~~'-1> u :!9 ,~ ...... ,, u?~ ~!.9 '.J&-

I 

25) Badia ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daucl ,-a ~ -. 162,& dalaa 
pembah&aan aalat, Bab -&tigfar", aedanpan ff ...... )flat L .... 
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Berdoalah kalian kepada Allah seraya merasa yakin akan di
perkenankan, dan ketahuilah oleh kalian bahwa Allah Swt. ti
dak akan memperkenankan doa dari hati yang lalai lagi tidak 
hadir. 

Sanad hadis ini mengandung kelemahan.26> 

Keutamaan berdoa tanpa sepengetahuan yang dldoakan 

Allah Swt. berfirman: .,,. 
,,,. ,..,;, ,, ....... .,,,. ,,,1,,,,,,, .,~., "~\~,..,., t,,,,. 

~ \ ;_~;8~\ \t:j c:,_jl~ ~ :,l,J>~· .;_J -~.iir.. ... ~ 1 
,,,.:.T ,"/ .,,, • ,..,. \:$~::tf. ,..,.,.:u, 

\• : ... j' • &)\.;:!: • ~ ~.,,, ~ ,,,,, .. ,,,,_ 

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan 
Anshar), mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah ka
mi dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih da
hulu daripada kami." (Al-Hasyr: 10) 

26) Tetapi hadis ini mempunyai sya.hid yang memperkuatnya yang ada pada ki
tab Musnad Imam Ahmad melalui hadis Abdullah ibnu Amr ibnul Ash r.a. 
yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

(j ... .,_., .,, -:;...,......... .,,,,.,--=~A_:'/ l~.,,-:",-r .,.,., ,.,~ --~.:· v'"'.,C-it\ ~-'c?'~~-- ~ .),UJ·~~I¥--' . ·'-'' ...... ., y~ 
.. .,,,.... ..,,~.,,, ...... , ..,,, ,::•,.(t-:-l\1'1-;' 1~1,,,.oJ1'..-.. ~ ... , .. ..1-! .... ,',l',J_•.,,~' • 1!' 
.-~ o~.) • .\,,,.SH ~· 111> ~ (jj ,• • 1:1 , ;"t I>- ltuu ..-A - IC'U 'j O I \.i..tm v-- #. ,,, .... ,., ... "-'"" • .. ,. ,:, t.r,,.;1 r 

.. \!~ :~ ~ .._ v::e--' 
Semua kalbu itu merupakan wadah, &?bagiannya ada yang lebil,, memuat 
sebagian yang lainnya. Maka apabila kalian meminta kepada A/Jah Swt., 
mintalah kepada-Nya seraya kalian merasa yakin akan diperkenankan. 
Karena sesungguhnya A/Jah tidak akan memperkenankan hamba yang berdoa 
kepada-Nya dengan hati yang lalai. 

Hadis ini berpredikat hasan. 
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C!. ' -;1 ".... ,,, ,, ~',J,, ,., ,,,.. ,,, -:' ' ,., ,, ..... ,, .... 
,~ ~ ~ . ~ ~ \j ~ J ~ .:~.L .tz,; r, .. ~ ,,,,, ,,,,, .. , .,,,,. > ,,,v_;, 

Dan rrwhonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang
orang mukmin laki-laki dan perempuan. (Muhammad: 19) 

Allah Swt. telah menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim a.s. me
lalui firman-Nya: 

zr -' ~~,,,,!. .... ,,,~ .... ,:"'. J'.],., ,;; .:;j(',., j "· ~ \ (f' . ~ .... ~r-.,?.~ ,.,i_j 'f .... ~,,., .. .,~ .J 
t\ I ~_)-:'\ 

Wahai Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapak
ku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya 
hisab (hari kiamat). (Ibrahim: 41) 

Allah Swt. berfirman menceritakan keadaan Nabi Nuh a.s.: 

,,,..,, ~~,~ :-' ,,,,..,,, ..... ,,,,-:-, '?"''" ~ :,J(~, ~~ "· ="\C .. --''·-" ~ ~__,.. ~ J--=.l ~-' f ,,~J ~~ ...._.u "'-,,Ty ., ....... ~ ' 'r'(~ .... 
"" t r:._j) ... ;;~_j.t-~ 

Wahai Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang ma
suk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang ber
iman laki-laki dan perempuan. (Nuh: 28) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Dardar.a., bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersab
da: 

,....-..-C\\i1, ,,:--,, ~f:-_ ~<)"-' .r;~-' G 7 ~ ,~ ~,, .. .,,, ,,,~ .. ,,,; ~ . ~ 
)," ... -- ,, ~,1 J(.'1" 

.~(!.uj :~\ 
~ .,,,,,,,., 

Tidak sekali-kali seorang hamba muslim mendoakan sauda
ranya tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan, melain
kan malaikat mengatakan, "Dan bagimu hal yang sama." 

Di dalam riwayat lain -juga oleh Imam Muslim- melalui Abu 
Dardar.a. disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 
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Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan 
yang bersangkutan diperkenankan, pada kepalanya terdapat 
malaikat yang ditugaskan kepadanya. Manakala ia mendoa
kan saudaranya dengan doa yang baik, maka malaikat yang 
ditugaskan kepadanya itu mengatakan, "Amin, dan bagimu 
hal yang semisal." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Daud dan Imam 
Turmudzi melalui lbnu Amr r.a., bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 

,,:- ' ,-:-!. .,,,,,.,,, ~ ... ,.,,, ., ~~'I J .,,,,,,, 
• ~ ~ i..!; \C. 0 ..U::.,l ~ ~ ~ .JJ c;. ~ ;,. .,,, ,,, b... ~ • ... c.;:! --

Doa yang paling cepat diperkenankan ialah doa seseorang 
buat orang lain tanpa sepengetahuannya. 

Imam Turmudzi menilai dhaifhadis ini.27> 

27) Lafaz hadis menurut Imam Turmudzi ialah: 

Tiada suatu doa pun yang lebih cepat diperkenankan selain dari doa sese
orang buat orang lain tanpa sepengetahuannya. 

Menurut lafaz yang ada pada Imam Abu Daud disehutkan seperti berikut: 

Sesungguhnya doa yang paling cepat diperkenankan ialah doa seseorang buat 
orang lain tanpa sepengetahuannya. 
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Cara mendoakan orang yang telah berbuat balk 

Di dalam bah ini terdapat banyak hal yang telah disebutkan pada 
tempatnya masing-masing, dan yang paling baik di antaranya 
ialah apa -yang telah kami riwayatkan di dalam kitab Imam Tur
mudzi melalui Usamah ibnu Zaid r.a. yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

,, o\ ta ,,,., , ~.&,1J,:--: ·11 -Wj(a;~,,_,,,,.. d1 -. ' ':" ~ '.r. ... ~ .., ~~ ..... ... ~rY 
. ~l~IJ g. ",\~ ,,,., ,,,., . 

Barang siapa yang dilakukan kepadanya suatu kebajikan, la
lu ia mengucapkan kepada pelakunya, "Semoga AUah memba
lasmu dengan kebaikan," berarti ia telah menyampaikan 
balasannya. 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa predikat hadis ini hasan sa
hih. 

Dalam pembahasan terdahulu -tepatnya pada pembahasan 
memelihara lisan- dalam sebuah hadis sahih disebutkan: · 

Dan barang siapa yang berbuat suatu kebajikan kepada kali
an, maka balaslah dia; dan jika kalian tidak menemukan apa 
yang bisa kalian balaskan untuknya, maka berdoalah untuk
nya hingga kalian melihat bahwa kalian benar-benar telah 
membalasnya. 

Imam Bukhari meriwayatkannya pula di dalam kitab Al-Adabul Mufrad de
ngan lafaz yang sama seperti yang diketengahkan oleh penulis. Di dalam sa
nadnya terdapat Abdur Rahman ibnu Ziad ibnu An~gham Al-Afriqi, dia 
orangnya dhaif. 



1028 Khasiat zikir dan doa 

Sunat meminta doa dari ahll keutamaan, sekalipun orang 
yang memlnta lebih utama daripada yang diminta, dan ber
doa di tempat-tempat yang mulla 

Hadis yang menceritakan bah ini cukup banyak dan merupakan 
hal yang telah disepakati oleh semua ulama. Di antara dalil yang 
dijadikan pegangan dalam masalah ini ialah hadis yang telah ka
mi riwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan Imam Abu 
Daud melalui Umar ibnul Khaththab r.a. yang menceritakan: 

' ,,. ,, ~ ,,., " ,; ~ ) ,,,,r,,.,,, ~ -=' .3 \j c ,,. ,,J \ \ ~ ~;; ~ .(u \ 1 ~;: --: I~ ~ ~ \ 
.,,., '-3,.. ~lJ~ ,,. r-J,.." c.s-r- . ,,, 

l,..,,.,,., • 'j,,,~ ..-h::-r -,\~r..,....J ~-~:-,,.\,"."t:"".::":.:, . ..,......(\,:;,,, 
~ ~ c:.) 1.49 l ~ ~ J 4.T _,. zr ':! -+ II I -1.J )/ • \!I _j .... . w~" ~ J ;, J~ _,,,. .. ~,,,w }~ 

Aku meminta izin kepada Nabi Saw. untuk melakukan iba
dah umrah, lalu beliau memberikan izinnya kepadaku dan 
bersabda, "Janganlah engkau lupakan aku dalam doamu, wa
hai saudaraku." Umar r.a. mengatakan, "Hal ini merupakan 
suatu kalimat yang- lebih berharga bagiku daripada dunia 
(dan seisinya)." 

Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda: 

Sertakanlah aku, hai saudaraku, dalam doamu! 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, kami 
telah mengetengahkannya di dalam Bab "Zikir Orang Musafir". 

Larangan bagl orang mukallaf mendoakan kecelakaan bagl 
dirinya, anak, pelayan, dan harta bendanya serta hal laln
nya 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sa
nad yang sahib melalui Jabir r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pernah bersabda: 
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Janganlah kalian mendoakan kecelakaan atas diri kalian, ja
ngan mendoakan kecelakaan atas anak-anak kalian, jangan 
mendoakan kecelakaan atas para pelayan kalian, dan jangan
lah mendoakan kecelakaan atas harta benda kalian, jangan
jangan kalian menepati suatu saat dari Allah yang di dalam
nya di perkenankan pemberian, lalu doa kalian dikabulkan, 

Niila dengan memakai nun yang di-kasrah-kan yang ya yang di
sukun-kan maknanya ialah sa'atul ijabah, padanya doa dikabul
kan dan apa yang diminta diberikan. 

Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam akhir kitab sha
hih, yang di dalamnya disebutkan: 

J ,,, ,,. ,Cl ,., ,., !c--~t"',,., ,,o ,,--~~ re ~~s~~~J\~~~~j ,~\~~..C1' 

!l k~J~~-~~~jQ,~,~~~~ ~fiJ~ 
--r.::, I ~" J,, -:_,,.,....-:' 

L J I ::«: < u., \-9 . •,••;, ... 
Janganlah kalian mendoakan kecelakaan terhadap diri ka
lian, jangan mendoakan kecelakaan terhadap anak-anak ka
lian, jangan mendoakan kecelakaan terhadap harta benda ka
lian, jangan-jangan kalian menepati suatu saat dari Allah 
Swt. yang di dalamnya dipanjatkan permintaan, lalu Dia 
memperkenankannya bagi kalian. 

Dalil doa orang muslim dlkabulkan, dan jangan terlalu 
mengharapkan cepat dikabulkan 

Allah Swt. berfirman: 
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'J l-;:--\A"l : oµ\ , 'J, ~ 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang 
Aku, maka Gawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan pennohonan orang yang mendoa apabila ia ber
doa kepada-Ku. (Al-Baqarah: 186) 

J, ,,., "~ ,,, ... ,, .,.. ,.; . ") ,,.,_ 
,.. :~~. _.d"\J~\~~,l\ 

Berdoalah kalian kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 
bagi kalian. (Al-Mu-min: 60) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Uba
dah ibnush Shamit r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pernah bersabda: 

\ ,,. / ,,., ' 0 -, ;" ,1 Cl ...,.., " 
.,,,,),~,,..,~,\ ... """,,,.. 'h -::--:it.,,, \.~ ~'."' •. ",~, ... \~~ 
~ "~ ~ ... ~--\)~I..SliU)~~r;---~__; ... ~ 

"\ :. l,J .t'"(\;~~;i!,~~~~j\ ,lA~1 .J ~..... ~ .... "' ... ,..._ ,,.. L,,., ',..\? ~ .,.. '- 9~ l,.-,? . ";'.{" ,'.I O ...... h .. ~ ,,,.., .. /,, .. -m, i _:1l\.i 4~" '-~): e.fo'~~J ow , v_) ;~:.,,7' 
y- .~\ 

Tidak sekali-kali seorang muslim di bumi ini berdoa kepada 
Aflah Swt. meminta suatu permintaan, melainkan Allah akan 
memberinya apa yang ia minta, atau memalingkan darinya 
suatu kejahatan yang semisal dengan permintaannya, selagi 
ia tidak berdoa meminta suatu dosa atau memutuskan silatu
rahmi. Maka ada seorang lelaki berkata, "kalau demikian, ka
mi akan memperbanyak berdoa." Beliau Saw. menjawab, 
"Allah Maha Banyak memberi." 

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Ha.dis 
ini diriwayatkan pula oleh Imam Hakim Abu Abdullah di dalam 
kitab Af-Mustadrak 'Afash Shahinain melalui riwayat Abu Sa'id 
Al-Khudri r.a. Di dalamnya ditambahkan seperti berikut: ... ,,.-:,,,., ,,~~,,,,. 't' ,; ... ,, ... 

. ~_r-~\~ ~p~_J\ ,, 
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Atau disimpankan baginya pahala yang semisal dengan apa 
yang dimintanya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim nielalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Na
bi Saw. pernah bersabda: 

P,.. < ,!,. ,, .... ,.. ~; .~~..r. T.:::."::"ft; ,~~'/~,~ ,7~ 
~Y:,J~ . ~~Ji , ,,, . . .~ 

J ~,,.,.,. ,,~ 
.• L t"2f:!( t t 1) ., . . ... 

Diperkenankan bagi seseorang dari kalian selagi ia tidak ber
segera (minta dikabulkan), lalu ia mengatakan, "Aku telah 
berdoa, tetapi masih belum diperkenankan pula bagiku." 
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ISTIGFAR 

Pembahasan ini merupakan hal terpenting yang perlu diperhati
kan dan harus dipelihara pengamalannya. Kami sengaja meng
akhirkannya dengan harapan semoga Allah Swt. mengakhiri kita 
dengan pengamalannya, dan kami meminta kepada-Nya hal ini, 
juga semua segi kebaikan bagi diriku, bagi orang-orang yang aku 
cintai dan seluruh kaum muslim. 

Allah Swt. berfirman: 

Dan mohonlah ampunan untuk dosamu p,an bertasbihlah se
raya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi. (Al-Mu
min: 55) 

Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang
orang mukmin laki-laki dan perempuan. (Muhammad: 19) 

' .. ' 
, ~i, c.r::::,, -::,,,,~':'-:-1-::::. ""' \,;\J!,,.,, 1 ':,,...,,,.,,. 

I•"\ I C.l....,.JJI , ~_Jl_)~J\.:::::)~ LJ_, .tll},1 ~2-9 
~ ~· 

Dan 111,ohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa: 106) 
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~ .~,1 ,1;;:::::-1".'"'! .... ,~,,.,,. ( ..... J,, :,,r,-:--".',t~,\t-:;; .... ---~-,,., .... -::,,:(1 
• .J \.:J u - L:i.! Cl w ~ .) . ~~ l,j,JI • • \.'.u _) if' l ",ti u-' .J.) -;,,, • ;;_,,; .:.r ~ .,, . ~ .. ,,,, 

v~~k"' ~ ~ ~ :'::-..!("-- '.'.""'? ~ -~~., ... -=-~ .. ~r' ... .,..,, , '... , ..... ,..,~ . '. .. -r 
],~:¥~~~~~~~~~'-'~--!-~\ 
W -10:c:,~I 

Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi 
Rabb mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai
sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (ada pula) istri-istri 
yang disucikan serta keridaan Allah. Dan Allah Maha Meli
hat akan hamba-hamba-Nya. (Yaitu) orang-orang yang ber
doa, "Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka 
ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa 
neraka." (Y aitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang te
tap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan 
yang memohon ampun di waktu sahur. (Ali Imran: 15-17) 

Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang
kan kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) 
Allah mengazab mereka, sedangkan mereka meminta ampun. 
(Al-Anfal: 33) 

,,.. 
,J,,..,,..,... ,,.., {;-J )..,.,,,..~ .... ~ ,...."',..,_ ............ ,.1 . 

\" . . "\9~\\J -: ,, ........ \ \"' . "\ ~ >\9 ~ \·\ . "~( ~t~ ~ .) ~ '.J "4 ,.., !l,,,<J;., ~ 
~\;,,::,~ ~ .;'ki~\-9\~~~,?~ -~ji~"~:U 
~~~ ,, .:_r ~ .. ~. ,,,, '"''~- .,,, ... ~,, ~ ... 

\¥'0: J~JI • D .. ~.J 

Dan Guga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan 
keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, 
lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa 
lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan me
nka tidak meneruskan perbuatan. kejinya itu, sedangkan me
reka mengetahui. (Ali Imran: 135) 
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Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan meng
aniaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, nis
caya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penya
yang. (An-Nisa: 110) 

Dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian 
dan bertobatlah kepada-Nya, hingga alilifr ayat. (Huud: 3) 

Allah Swt. telah berfirman mengisahkan tentang perihal Nabi 
Nuha.s.: 

' 

Maka aku katakan kepada mereka, ·Mohonlah a*pun kepada 
Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha fengampun." 
(Nuh: 10) 

Allah Swt. berfirman menceritakan tentang Nabi Huud a.s.: 

,-, ,J ", d,-: W.,,, ,,,., :M" ,... "0 ,, ,.,,,, ,, ., .... , .,. ...... .;. ~, ,, \ ,,,,,, .. "':.. ,, - ,,,,, \ :,.., • . ... \ ' .. ill 
OT : .)...,... • "-;! ~ •••..,. " ..,. ~__J) r . ) ~~,_ t 1 

'
1 ~~._J 

Dan (dia berkata), "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada 
Rabb kalian, lalu bertobatlah kepada-Nya." (Huud: 52) 

Ayat-ayat yang menceritakan tentang istigfar (memohon ampun) 
banyak sekali jumlahnya lagi sudah dimaklumi oleh semuanya, 
dan apa yang telah kami sebutkan sudah cukup sebagai buktinya. 

Hadis yang menceritakan tentang istigfar jt!J!l1alm~gat 
banyak hingga sulit dirinci, tetapi berikut ini luimi h@_ya JJieng-
isyaratkan kepada sebagian darinya. ·· · 
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Kami meriwayatkan di dalam k.itab Shahih Muslim melalui 
Al-Aghar Al-Muzani r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. telah bersabda: 

Sesungguhnya hatiku benar-benar merasa suka cita, dan se
sungguhnya aku benar-benar mohon ampun kepada Allah da
lam sehari sebanyak seratus kali. 

Kami meriwayatkan dalam k.itab Shahih Bukhari me.lalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah 
bersabda: 

Demi Allah, sesungguhnya aku beristigfar dan pertobat kepa
da Allah Swt. dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali. 
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Raja istigfar ialah ucapan seorang hamba, "Ya AUah, Engkau 
adalah Rabbku, tiada Tuhan selain Engkau, Engkau telah 
menciptakan diriku dan aku adalah hamba-Mu, aku telah 
berada dalam ikrar dan janji-Mu dengan semampuku. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang kuperbuat, 
aku mengakui semua nikmat-Mu kepadaku, dan aku meng
akui dosa-dosaku; maka ampunilah aku, karena sesungguh
nya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau." 
Barang siapa yang mengucapkannya di siang hari dengan pe
nuh keyakinan, lalu ia mati pada siang hari itu juga sebelum 
petang hari, maka ia termasuk ahli surga. Barang siapa yang 
mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan ke
padanya, lalu ia mati sebelum pagi hari, maka ia termasuk 
ahli surga. 

Abuu-u, aku mengakui. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan 
Turmudzi, dan Sunan Ibnu Majah melalui lbnu Umar r.a. yang 
menceritakan: 

.... 1" l ,,f" -;; ..... J' \ f...- \ ' t 4I • .-, ~ --!, fl.... ,; ) 
~~~~G~~~~,~~~~--~ 
~\\~\~~\\,'~,)\~\ ~l~ L"~jJ""''~ : O.v'~4 , ·:.-'7"' • ._JJ-J ,, cs-- . -,.,v.;, ,,. ~ 

Kami pernah menghitung bagi Rasulullah Saw. sebanyak se
ratus kali dalam satu majelis (bacaan), "Y11 Rabbku, ampuni
lah aku dan terimalah tobatk1t, sesungguhnya Engkau Maha 
Penerima tobat lagi Maha Penyayang." 

Imam Turmudzi mengatakan hadis ini hasan s'ahih. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Su
nan lbnu Majah melalui lbnu Abbas r.a. yang menceritakan bah
wa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

a" ' ;., ,,,.. , J"' " ,,, ~ ,,,,, ,,, ,I) J ,, .;:,,..,,. ..... ...... "'l "' ,,,~, ,,., ,,, 
~~~J'~~&t"->~\~.JAia],,1: A:~ 

? --_,,,-, :: < ~~ { ,, .... u-e'! -1 :r (' ,,, l~,[;J ,-: ~ ~ 1f 
• L d ft t \ ~ -}/ ~ -,,, ~ \ ,_, ~ 

• -"!' .. .... '_,/_,I_ ,,,, ,, 
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Barang siapa yang menetapi istigfar, maka Allah menjadikan 
baginya dari tiap-tiap kesulitan suatu jalan keluar dan dari 
setiap kesusahan suatu jalan keluar, serta Dia memberinya re
zeki dari arah yang tidak diduga-duganya. 1) 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu 
Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah 
bersabda: 

,,-,,- 0 ,O, _..,,- ") , , .,,., j' ,,,.,, ... , ',,., -:<',,,"' I ,,,.,,.,,,., -:., 1"-' • ,,f.,\ ... • . • 1--
,t~ C.~_9 '~. ~ ~ JJ ~ J.:J·~ .J' ~ ¼. ~ '5',,,. '.J ~.,, ,,,,r?,,, .,,,j ,,.,, .,,., ,,,,., .• "J .,/ ,, .,,,.,, ,., ~,--:''I',\ ... ,,_, .. ~., ..... . .,...,, ·,. 

, ., ;,.;_,_g " iu,· ~ d;'" ~ I 111 I".' U~ -'U 
~ uv-...-, " .,,,,, ... 

Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman (ke
kuasaan)-Nya, seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah 
akan melenyapkan kalian; dan niscaya Dia akan mendatang
kan suatu kaum yang berdosa, lalu mereka meminta ampun 
kepada Allah Swt., dan Allah Swt. mengampuni mereka. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui Ab
dullah ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan: . /. ...,,,.. ' ,.,, 

,.,,. _, ., --- ? ( _, ,, ,, -: \.6:,F" ,...-;., .. ~ ~ .w ~ t--: "'t \' ...... 11 ,, ., ... t'~' 
__,__&-..lJ i,] ~LJ ~..... ~?J-1 ~.)~ 

•• • ,, \5~)Aj,,.,., ,, .,.-....... .... ~~)\j'" ,,., 
.• "4/• • M J d .,\ 

.. ~-· ,,~_, 4 

Rasulullah Saw. menyukai berd.oa sebanyak tiga kali dan ber
istigfar sebanyak tiga kali. 

Keterangan hadis ini telah disebutkan di dalam pembahasan doa 
yang menyeluruh. 

1) Hadia ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam hadia no. 1618 pada 
pembahaaan salat. Bab -Jstigfar"; lbnu Majah dawn hadia no. 3819; Imam 
Ahmad di dalam kitab Al-MUllnad pada hadia no. 2234. Di dalam aanadnya 
terdapat Al-Hakam ibnu Muah'ab Al-Makhzwni. Abu Hatim mengatakan 
bahwa dia tidak dikenal. lbnu Hibban menyebutnya di dalam golongan kaum 
taiqaA, juga di dalam golongan kaum dhu'afa. Imam Bukhari menyebutkan 
biografmya di dawn Tariliul Kabir, tetapi ia tidak menyebutkan auatu cela 
pun. Perawi lain berpredikat tsiqah. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Abu Daud dan 
Imam Turmudzi melalui seorang maula (pelayan) Abu Bakar 
Ash-Shiddiq r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. per
nah bersabda: 

~ ....-,.., ... ,, ,, - ~; i. ,':( ...... "\; ,,,,.:-."-:-"\ ,,,. ,:/.-,!\\"' 
• (; t11 ..I ~ t'..- l_J J ~ (j~ ~· •, ,._, .•..> ff VI 

V ••,,,,,, • ,. "· ,,,,.,, 4,/: 

Bukanlah termasuk orang yang menetapi dosa seseorang yang 
selalu beristigfar, sekalipun ia mengulangi (dosanya) seba
nyak tujuh puluh kali dalam sehari. 

Imam Turmudzi mengatakan, sanad hadis ini tidak kuat.2> 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi melalui 
Anas r.a. yang menceritakan: · 

.. ' 
.i~ ~,~ \1,; ·"'"!"" J-:-::- ~-?1',·\f / ·~·('"'--' . ...... ~ t;~Allv~ ·'-'--"2!. r-iJ.., .. ~~~ '-'_,:JJJ , ,,,. 

_- ; .,.... ~(l'-'-_ ,,,,,.. ,,,., ,,,,..,,..,,.. ,,...,,,,.;l.,....~\f.\ ,,,,,,,,, ,,.,,\I"" 
~ 'lf \,; ~ ~~~ ~.., ~ ~.l \,0 ~.., "f .l &: ~ 

• I ,. ...... -t, ' ""J '-,:J. r,,,,.~, ,..~ ,;,,,y.~ ~---.\:,,, ....... \ ... ,,,u 'u,~,,,. ~ 
~~~,~. ~_J).l+ .. ,~-"f.) &! .. ,~. !J -... 
. .,~:_,"{, . ::,1,,i'$\-:",u ,~ b,:,~~~r.~\ ~_) -~~~r ~ .. ,,, ,,,. v:::;. .,,, .......... 

~,,-(, $~~,,qr!:~~ .:tip~ ;;:.{t\ ~ -t 1 ~~ 
;,~ _. n ,,,. .,,. -,,. .,,,... .,,,,. .. . . 

•O~ 

Aku pemah mende-,igar Rasulullah Saw. bersabda, "Allah 
Swt. telah berfirma,n; 'Hai anak Adam, sesungguhnya kamu 
selagi berdoa kepada-Ku dan berharap kepada-Ku, Aku meng
ampuni semua. dosa yang kamu lakukan dan Aku tidak mem
pedulikannya. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu men
capai setinggi langit, kemudian kamu meminta ampun kepa
da-Ku, niscaya Aku merie,ampunimu. Hai anak Adam, sean-

2) Di dalam aanad hadis ini terdapat maula (pelayan) Abu Bakar r.a. yang ti
dak dikenal. Karena itulah maka Imam Tunnudzi mengatakan hadia ini 
gharib. Seaunggulmya kami mengetahuinya dari hadia Abu Nudhairah, se
dangkan aanadnya tidak kuat. 
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dainya engkau datang kepada-Ku dengan membawa dosa-do
sa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepada-Ku dalam 
keadaan tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu pun, 
niscaya .Aku menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi'." 

Imam Turmudzi mengatakan, hadis ini berpredikat hasan. 
~aanua •amaa', awan langit, bentuk tunggalnya yaitu 

'anaanah. Menurut suatu pendapat, makna 'anaan ialah sesuatu 
di. langit yang tampak di matamu bila kamu menengadahkan pan
dangan ke langit. Qurabul Ardhi, sesuatu yang hampir meme
nuhi bumi. Penulis kitab Al-Mathali' membacanya qirabul ardhi 
dengan huruf qaf yang di-kasrah-kan. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah db
ngan sanad yang jayyid melalui Abdullah ibnu Busr r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pemah·bersabda: 

..... &,,,,,,,., ,:,,,,, • ,,,,,.,,.,,... ~ ..... ~...-;,, • ., 
. \ ,~\ti,;.,,.,\4-:a«~~~-'~~~ 

....... .J .... ............ .. ,,, "ii' ,, 

Beruntunglah orang yang menjumpai iistigfar yang banyak di 
dalam lembaran catatan amalnya. 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan 
Turmudzi melalui lbnu Mas'ud r.a.3> yang menceritakan bahwa 
Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

..... ' .1 ' ,, ,~(.~"~:~i,~, 1.1, ~\~ <> .l\\ ~~:;\ \ 2\i~ ""-T' -T '..J ~ -r :..r ,, ,,, ..... ,, 
,,,.,,......... ~ ., J.'. -•J ,, ,J • ,,1 

... -:;.,-:_,.,,,.· ,~.,-:::::. ·\"' :,,'Y.• ......... 4!,,J\ . ~v v,, tJWl,:J ul.!i=:::,u~ ~..J'l ~~,, .. ,, 

~ ·mwayat lbnu Maa'ud berada pada Imam Hakim di dallll'Jl' kitab Al-Mus
tadrak. Hadis ini sahih menurut Imam Hakim dan .disetujui oleh Adz
Dzahabi. Riwayat Abu Daud dan Turmuclzi hanya melalui riwayat Bilal ibnu 
Yaaar ibnu Zaid, dari. ayahnya, dari kakeknya. Pada Imam Ab~ Daud terda
pat di dalam pembahaaan salat, Bab "lstigfar", hadis no. 1517. Sedangkan 
pada Imam Turmudzi dalam pembahasan doa, Bab "Doa Tamu predikat ha
dis ini luJBan. 
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Barang siapa yang mengucapkan, "Aku memohon ampun ke
pada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Mahahi
dup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, dan aku ber
tobat kepada-Nya," niscaya diampuni dosa-dosanya, sekalipun 
ia telah lari dari peperangan. 

Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat 
Imam Bukhari dan Imam Muslim. 

Bab ini luas sekali pembahasannya, meringkasnya hampir sa
ma dengan mengutarakan definisinya; maka kami meringkasnya 
hanya sampai batas ini. 

Di antara hal yang berkaitan dengan istigfar ialah riwayat 
yang datang dari Ar-Rabi' ibnu Khats'am r.a. yang mengatakan, 
"Janganlah seseorang di antara kalian mengatakan, 'Aku memin
ta ampun kepada Allah dan bertobat k.epada-Nya.' Maka hal.ini 
merupakan suatu dosa dan dusta sekaligus, jika ia tidak meng
amalkannya. Melainkan hendaknya ia katakan, 'Ya Allah, ampu
nilah aku dan terimalah tobatku'." 

Apa yang telah dikatakannya, yaitu bagian dari doanya yang 
menyatakan, "Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatk.u," 
adalah hal yang baik. Mengenai anggapan makruhnya terhadap 
kalimat "astaghfirullah" dan menamakannya sebagai dusta, kami 
tidak :Setu_iu dengan apa yang dikatakannya itu. Karena makna 
"astaghfirullah" ialah "aku memohon ampunan-Nya, dan tiada 
suatu' dusta· pun di dalamnya". Cukup menyanggahnya den~ 
hadis lbnu Mas'ud r.a. yang telah disebut sebelumnya. 

Dari Al-Fudhail ibnu lyadh yang mengatakan bahwa istigfar 
tanpa merasa jera (menghentikan dosa) adalah tobat orang--orang 
yang dusta. Semakna dengan ini apa yang telah dikatakan oleh 
Rabi'ah Al-Adawiyyah, "Istigfar kita masih memerlukan istigfar 
yang banyak." Dari sebagian orang Arab Badui disebutkan bahwa 
ia bergantung pada kain kelambu Ka'bah seraya berkata: 

"\;';_::.,," ~,,,.:,,; 1:f ,,,,.,, \ ,,,,,,,,, ,,,.. ~ ,, \ ~ : .1}t( 
1 ··; tJ'"Y"'kJ ,ry~~~"J~~ ... ,,,.~l~' 
4~-l.~~, .,,,.,,,,.,,,,.,,..~,,,._·' ,,,,.. -~, ,,,,,,l :~~· ,,.,..., 
..,. • U"' I.'.~ ' ~~ ,a,/6 
'- ,,,. ,,,, :, ,,,. • • ' ii'' . ~ ,,,. :,. ,,,, ,,,. '--

,~ "1ii,, ... ii~,~,~t ~,J..;\"Sfa ,~11~ ~ ' .. ,,,~~ '-- ~i,,,, La.l,_,_ .. ,,, • J ,,,. ., 
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Ya AUah, istigfarku disertai dengan menetapiku pada dosa 
merupakan perbuatan yang tercela. Dan sesungguhnya bila 
aku meninggalkan istigfar, padahal aku mengetahui luasnya 
ampunan-Mu, benar-benar merupakan hal yang tidak mampu 
(aku kerjakan). Berapa banyak limpahan nikmat-Mu kepada
ku untuk membuatku senang, padahal Engkau tidak membu
tuhkan diriku. Dan berapa banyak aku membuat Engkau 
murka dengan berbagai maksiat, padahal aku sangat memer
lukan (ampunan)-Mu. Ya Tuhan yang apabila berjanji meme
nuhi, apabila mengancam memaafkan dan mengampuni, ma
sukkanlah besarnya kejahatanku ke dalam besamya maaf
Mu, wahai Yang Maha Penyayang di antara para penyayang. 

Larangan berdlam sepanjang harl hlngga malam harl 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sa
nad yang hasan melalui Ali k.w. yang mengatakan: 

Aku hafal dari Rasulullah Saw. sabda yang mengatakan, "Ti
dak ada yatim sesudah usia balig dan tidak boleh berdiam se
panjang hari hingga malam hari . ..A) 

4), Di dalam Banadnya terkandung kelemahan. Al-Hafizh As-Sakhawai di dalam 
kitab Al-Maqashidul Hasan.ah mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan 
oleh Imam Abu Daud melalui Ali k.w. Hadis ini dianggap ada c:elanya oleh 
ulama yang bukan hanya seorang, tetapi dinilai htuan oleh Imam Nawawi 
'dengan berpegang kepada sikap diam Imam Abu Daud terhadap hadis ini. 
Terlebih lagi hadis ini disebutkan oleh Imam Thabrani di dalam kitab Ash
Shaghir melalui jalur lain dari Ali k.w. Bahka_ll hadis ini mempunyai sya
wahid dari Jabir r.a., Anas r.a., d~n selain keduanya. 
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Kami meriwayatkan di dalam kitab Ma'alimus Sunan, karya 
Imam Abu Sulaiman Al-Khaththabi yang mengatakan sehubung
an dengan makna hadis ini. Termasuk di antara cara beribadah 
orang-orang Jahiliah dahulu adalah diam (tidak bicara). Sese
orang dari mereka melakukan diam sepanjang siang hingga ma
lam hari tanpa bicara sepatah kata pun. Kemudian di zaman 
Islam mereka dilarang melakukan hal tersebut dan diperintahkan 
agar berzikir serta membicarakan kebaikan. 

Khalifah Abu Bakar r.a. masuk menemui seorang wanita dari 
kalangan Ahmas yang dikenal dengan nama Zainab. Ia meli
hatnya tidak berbicara (sepatah kata pun), lalu ia bertanya, 
"Mengapa dia tidak mau bicara?" Mereka menjawab, "Dia me
lakukan puasa dengan berdiam." Maka Abu Bakar berkata 
kepadanya, "Bicaralah engkau, sesungguhnya hal itu tidak 
halal (berdiam itu tidak benar) merupakan perbuatan Jahi
liah." Akhirnya wanita itu mau berbicara. 

Pasal ini merupakan akhir isi kitab ini, di dalamnya kami him
pun hadis-hadis untuk melengkapi keindahan kitab ini, yaitu ha
d.is-had.is yang menjadi poros ajaran Islam. Para ulama berselis.ih 
pendapat mengenainya dengan pendapat yang berbeda, tetapi da
pat disimpulkan dari kesepakatan mereka dan apa yang kami 
himpun menjadi tiga puluh buah had.is. 

Hadis pertama, hadis Umar ibnul Khaththab r.a., yaitu: 

. ~i!i~ ~~~n:~>\ ........... ,, . .... 
Sesungguhnya semua amal itu berdasarkan niat. 
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Penjelasan mengenai hadis ini telah kami kemukakan pada awal 
kitab. 

Hadis kedua, dari Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pernah bersabda: 

f ~,,,,:' {::,.~\;'~ \f "'\JS,~~ 
• J_J..Jt' ~ .. ~ -, 

Barang siapa yang membuat hal yang baru5> dalam urusan 
kita ini yang bukan berasal darinya, maka hal itu ditolak. 

Kami meriwayatkan hadis ini dalam Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim. 

Hadis ketiga, dari An-Nu'man ibnu Basyir r.a. yang menceri
takan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 

Sesungguhnya halal itu jelas dan haram pun jelas (pula), se
dangkan di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat; 

5) Membuat-buat dari dirinya sendiri dalam urusan-kita, yakni apa yang disya· 
riatkan oleh Allah dan Rasul-Ny'a serta telali berlangsung pengamalannya. 
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kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang 
menghindari perkara syubhat, berarti ia telah membersihkan 
dirinya demi agama dan kehormatannya. Dan barang siapa 
yang melakukan hal-hal yang syubhat, niscaya terjerumus ke 
dalam perbuatan haram. Sama halnya dengan penggembala 
yang melakukan penggembalaan di sekitar tanah terlarang, 
maka ia hampir akan melanggamya. Ingatlah, sesungguhnya 
setiap kerajaan mempunyai larangannya sendiri. Ingatlah, se
sungguhnya larangan Allah Swt. itu ialah hal-hal yang diha
ramkan-Nya. Ingatlah, s'esungguhnya di dalam tubuh itu ter
dapat segumpal darah; bila segumpal darah itu baik, maka 
baiklah seluruh tubuhnya. Dan bila , segumpal darah itu ru
sak, maka rusak (pulalah) seluruh tubuhnya. Ingatlah,, ia 
adalah kalbu. 

Sesungguhnya seseorang di antara kalian dihimpun pencipta
annya di dalam kandungan ib1,mya selama empat puluh hari 
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dalam bentuk nuthfah. Kemudian dalam bentuk 'alaqah da
lam masa yang sama. Kemudian dalam bentuk segumpal da
rah dalam masa yang sama. Kemudian diutus malaikat un
tuk meniupkan roh ke dalam tubuhnya, dan diperintahkan 
mencatat empat kalimat, yaitu mencatat rezeki, ajal, amal 
perbuatannya, dan celakakah dia atau bahagia. Demi Tuhan 
Yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya seseorang di 
antara kalian benar-benar mengamalkan amalan ahli surga 
hingga tiada jarak antara dia dan surga kecuali hanya sehas
ta; tetapi catatan kitabnya yang terdahulu telah memastikan 
yang lain, lalu ia mengamalkan amalan ahli neraka, dan 
akhirnya ia masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang di 
antara kalian benar-benar mengamalkan amalan ahli neraka, 
hingga tiada jarak antara dia dan neraka kecuali hanya se
hasta, tetapi catatan kitab amalnya yang terdahulu telah me
mastikan yang lain, lalu ia mengamalkan amalan ahli surga, 
dan akhirnya ia masuk surga. 

Kami meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Shahihain. 

Hadi,s kelima, dari Al-Hasan ibnu Ali k.w. yang mencerita
kan: 

Aku hafal dari Rasulullah Saw. sabda yang mengatakan, 
"'Tinggalkanlah hal yang meragukanmu untuk mengerjakan 
hal yang ti(:lak wieragukanmu." 

Kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Turmudzi dan Imam 
Nasai. Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. 
Lafaz yariibuka dapat dibaca yuriibuka, tetapi yang terkenal 
ialah yariibuka. 

Hadis keenam, dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

" . ., ... <H--., J .,: ., ... f\ '1 "\ . ., ., 7..JI 
• ~ .!, =-! ~ \.4 4'.S=f ~ t...)'~,.. ~IT-' 
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Termasuk kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa 
yang tidak perlu baginya. 

Kami meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Imam Turmudzi dan 
Imam Ibnu Majah. Hadis ini berpredikat hasan. 

Hadis ketujuh, dari Anas r.a. yang menceritakan bahwa Nabi 
Saw. pernah bersabda: 

. 4 C ,"{;L{1~ ~~.,:,!t_,i~/<.1;( t.:.1.;t ,,,, ,...! ,,,,,, .. ,,,,, ... ,,,,,,.,.,,,,,, ,,, • ,,,,,, ... .,_,- ,. V-""'-7 ... 

Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sebelum men
cintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. 

Kami meriwayatkannya di dalam kitab Shahihain. 

Hadis kedelapan, dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

...... , ..... "'J ,...-:13 ...... , ... ...... ,..,. 1 'h~ ~f,,'!', ... (~, ... ~,\J~fu'i !:i: ----~~m\5, J-----4 ~~'VJ u~ ,~l'... . .. . .. iJ .., 

j..!tjit:{~J :j~j~ ,~~i~;;,c.-;~~, 
~~,, ~ ~~1~~;,~o_, ....._,~ ... ~, .... ··~t,~t, (e1.,.fL 
l: -', u . ~ ....... ~~~ .... ·:: i.r,~ 

~ _.(l'-"~\~\l"~\1.,) t~~~\J_j l()\ : ~_#_;i\ ..,,___,,,,--,,,,,,_r ... ,,,,, ~.. ~ ,, 

~ ",.L/, ~·~g=S~ lwr :o -!.t1 c~j;\: ... ~,~ <l' .. .... .. (.J:fi,,J r; "7 ,,.., ,,..,.... ... +. -(·\j" ~u': C'!~\j \ ~ .z J~--: fa\::.,;-,:;,\ j r,,l\ ' ..... ~" .u.. ;,, ,....... .. .. . Al 
,,,,,,_ · -'· ...... ~ ......... ~ ;',~[;,. ~( ....... ,,_,.....,_,,..,.., ::,(·'1-' ..... Li ..... 
~;l-C-' ,r~ . ~ ,r~~-', r~ • .. ~ 

! ~l! 4~~r.~ j \i', ~¢~ 
Sesungguhnya Allah Swt. adalah baik, dan Dia tidak mau 
menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Swt. 
telah memerintahkan kaum mukmin seperti apa yang telah 
Dia perintahkan kepada para rasul, maka Dia berfirman, 
"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik (ha
lal), dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha 
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Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (Al-Mu-minun: 51). 
AUah Swt. telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, 
makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan 
kepada kalian" (Al-Baqarah: 172). Kemudian Nabi Saw. men
ceritakan perihal seorang lelaki yang lama dalam perjalanan
nya dengan rambut yang kusut dan penuh debu. seraya meng
angkat kedua tangannya ke langit (dan berdoa), "Ya Rabbku, 
ya Rabbku," sedangkan makanannya haram, minumannya 
haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang ha
ram, mana mungkin dengan itu ia diperkenankan? 

Kami meriwayatkannya di dalam kitab Shahih Muslim6>. 

Hadis kesembilan, ialah sabda Rasul Saw. yang mengatak.an: 
,,., ,,. -c'V,,, ,,.~ ........ 

• _) ~ "ll.J _)..J'f"' ~ 

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh 
membahayakan orang lain. 

Kami meriwayatkannya di dalam kitab Muwaththa' secara mur
sal, dan di dalam Sunan Daruquthni dan kitab lainnya melalui 
'berbagai jalur secara muttashil. Hadis ini berpredikat hasan. 

Hadis kesepuluh, dari Tamim Ad-Dari r.a. yang menceritakan 
bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

' ,.J ., ,,... .J ,,. ~"'.~~v ~,,. " , '1\\j q ~---, ,,,11; l~"'. ,c;J1. ":J, ' .... -J.J""v.J ,~ .... )J~ • ~ , .. ,... ;r..,,. 
.... .... • ~.:--~,~~ '~'\l;•,~"" ~::,~ .... _..U 

"Agama itu nasihat." Kami bertanya, "Bagi siapakah?" Beliau 
Saw. menjawab, "Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para 
imam kaum muslim, dan kalangan awam mereka.,. 

Kami meriwayatkannya di dalam kitab Shahih Muslim. 

6) Pennulaan hadia ini menurut lafaz Imam :Mualim ialah. "Hai manuaia, ae
aungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima kecuali yang baik-baik.,. 
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Hadis kesebelas, dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan 
bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 

(:~ t..,,,~~~~ ~ ~~ ;-,t: .... ~~"''i;.\j t-;,.,,~,,,~(:; 
.... ~ .,, ,JN'if,I ~... ~... • ~ ,.. 

~ ,1,..,,!.~:.~,,~1\":; ~A ,:''-' .'\\ ~\l':.""\(;~,\( ,l ""'~ ,,, 
\,j,ijA O ~ ......... ~ I.T .... :..J J;} ~ UJ l ....,., ~ « t Ll .,., ' ......... ...,-.. ..,. .... , . 

. ,, ~\ ..... ~~, L ,,Y-~"" r(.,-~,- ~ .... ~ 
Apa yang aku cegah kalian darinya, maka jauhilah hal itu; 
dan apa yang aku perintahkan kalian mengerjakannya, maka 
lakukanlah sebagian darinya semampu kalian. Karena se
sungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian hanya 
karena banyaknya permintaan mereka dan mereka sering me
rujuk kepada nabi-nabi mereka. 

Kami meriwayatkannya di dalam k.itab Shahihain. 

Hadis kedua belas, dari Sahl ibnu Sa'd As-Sa'idi r.a. yang 
menceritakan: 

Seorang lelaki dcitang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Wa
hai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu amal yang 
apabila aku mengerjakannya, maka Allah mencintaiku dan 
manusia mencintaiku pula!" Nabi Saw. bersabda, "Berzuhud
lah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu; dan berzu
hudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, niscaya 
orang-orang akan mencintaimu. • 
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Hadis ini berpredikat hasan, karni meriwayatkannya di dalam ki
tab Ibnu Majah}> 

Hadis ketiga belas, dari Ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

,, ,,), "!"'\,.}~ ,J~,,; ,,\...,~ ~""\.1 ~~~, ..\ .~?.. ,,\) --1 ~~ 
"~1J'J 4.1.\ '},.4-J,,, ~ u ---y-:; ,-.:--:s~ f.l ~, 
...._ . J;~fj~ u;_e~il, ~~\. ;,~~ t~_%,,",t:_~~l&\ 

.j&~~~\j\ ~~.;iJ\11)., 
Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan selain A/,lah dan bahwa aku adalah utusan 
Aflah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara. Yaitu du
da yang berzina, dihukum qishash karena membunuh jiwa, 
dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu orang yang 
memisahkan diri dari jamaah. 

Kami meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Shahih Bukhari dan · 
Shahih Muslim. 

Hadis keempat belas, dari Ibnu Umar r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pemah bersabda: 

7) Hadia ini diriwayatbn 'pu1a oleh Imam Thabrani di dalun kitab Al-Kabir, 
Abu Na'im di dalam kitab Al-Hilyah, Ibnu Hibban di dalun kitab Raudhatul 
'Uqala, Imam Hakim di dalam kitab Shahih, clan Imam Baihaqi di dalllD' 
kitab Syu'abul Iman, juga oleh yang'lainnya. 

Dengan Demikian, predikat hadia ini haaan. 
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Aku diperintahkan agar memerangi manusia hingga mereka 
mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Mu
hammad adalah utusan Allah, dan mereka mau mendirikan 
salat serta menunaikan zakat. Apabila mereka mengerjakan 
hal 'tersebut, berarti mereka telah memelihara dariku akan 
darah dan harta benda mereka kecuali karena hak Islam, se
dangkan perhitungan mereka berada pada Allah Swt. 

Kami meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Shahihain. 

Hadis kelima belas, dari lbnu Umar r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

\1.r~f 11\~\o\~c)\,,r~-z. \~~~~'i'~ ~u~, ,,, ,,, '1""",. 111 ,,,, )t,\J 0.,1, 
...... ,,,, .!.'l~ ,;\~ ~{\~~~ ,9~1 ~\31., ,~~~_) 

~J 'rlrJ ,,, v-1 { ~c~:-,- · - •(.)" ~ 

Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu kesaksian bahwa 
tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, haji, dan 
puasa Ramadhan. 

Kami meriwayatkannya di dalam kitab Shahihain. 

Hadis keenam belas, dari lbnu Abbas r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

4 ,,,,, ,,,. ,. ,,,, 

A,,,,,,, ,,, 17~"''('\'i~ ,,,,,~~. ,~-'·\~~ ~ \i\~:-{'' ,-\..,.A~-'~"~ ~ .-:J ,r -.:-..t· ~ • '""" .,.'_JJ 

-~~Y~U?-'I;i'~T~a~~,~ ,~ 
Seandainya man.usia diberi menurut pengakuan mereka, nis
caya banyak ordng akan mengakui harta benda dan darah 
suatu kaum, tetttpi b'(,tkti adalah bagi orang yang menuduh 
dan sumpah bagi orar,g yang menyangkal. 

Hadis ini berdasarkan lafaz ini berpredikat hasan. Sebagian dari 
hadis ini t.erdapat di dalam kitab Shahihain. 8> 

8) Laf~ hadia ae~rti di ataa diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, aedangkan lafaz 
hadl8 menurut Im..,. Muslim aeperti berikut, · 
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Bahwa ia datang kepada Rasulullah Saw., lalu beliau Saw. 
bersabda, "Engkau datang untuk menanyakan hal kebaikan 
dan dosa?" la menjawab, "Ya." Beliau Saw. bersabda, "Tanya
kanlah kepada hatimu. Kebaikan ialah apa yang menenang
kan jiwa dan hatimu, sedangkan dosa ialah apa yang bergejo
lak dalam jiwa, dan hatimu merasa ragu terhadapnya; sekali
pun orang-orang merninta fatwa kepadamu, dan kamu men
dapat fatwa dari mereka." 

Hadis ini berpredikat hasan. Kami meriwayatkannya di dalam ki
tab Musnad Imam Ahmad dan Imam Darimi serta lain-lainnya. 

Di dalam kitab Shahih Muslim dari An-Nawwas ibnu Sam'an 
r.a. disebutkan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 

,.- ,, ~ ~ ,,-: . ~,, .... v, " ... t... ~,, .J ,,., ~.r 
~~ _J ~ 11 t i,) ~ .!l io..lA ¢ ~ !, 4 .. • ~ ~ : _r.\J I .,..., ,,,,,,,,, ,,,,,. 1 ,,, ,,.,,,. ,,,., ,,,.,,:, -,, w,~a ~--; ~, (jJJ .,. ... ,,, .. '-' 

Seandainya manusia diberi menurut pengakuan mereka, niscaya banyak 
orang akan ,nengakui darah dan harta orang-orang lain, tetapi sumpah ada
lah bagi orang yang tertuduh 
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Kebajikan ialah akhlak yang baik. Adapun dosa ialah sesuatu 
yang· bergejolak dalam jiwamu, sedangkan kamu tidak suka 
bila hal itu terlihat (diketahui) oleh orang lain. 

Hadis kedelapizn belas, dari Syaddad ibnu Aus r.a. yang menceri
takan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

,, ,..., ' ,,,, 
,, -!. ... r~,-=-,:' _,, ~ 'r-h.'1~ -=-c:-:::..~,~j~~1 r1 ~ ...9 J ~ l ~~~cs-u ,,,, . u.., 
,... J ., .., ,,. :I"' ,,,.,,_,_ ,,..,.,,,, ,,, "'~· " ., ,J_ ,, ,,,. 
.1.~~ l~~~\\.d 11,;.t9~jljli' , ...... \~; :r•>\s 

.,,,, ... ".J -~ _,r ,,,, l -- _. ,,,,, ,,,,,, , 
~ :.-~ ,: ,, ~~~ ~;;- ,,,,:,~ F"_,_ ~ . ~'"': .) ~ p.J ' -u~ .. ,,,,, \-.;,,_ .. 

Sesungguhnya Allah Swt. telah memfardukan kebaikan atas 
segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah 
dengan cara yang baik; dan apabila kalian menyembelih, sem
belihlah dengan cara yang baik; hendaklah seseorang di an- , 
tara kalian menajamkan mata pisaunya, hendaknya pula me
ngenakkan hewan sembelihannya. 

Kami meriwayatkannya di dalam Shahih Muslim. Lafaz al-qitlah 
dan adz-dzibhah dibaca kasrah huruf pertamanya (menunjukkan 
mak.na cara)'. 

Hadis kesembilan belas, dari Abu Hurairah r.a. yang menceri
takan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

\,~:' ~~j,,,,,.,.,=- j~:l( · ~i ,,,,~i ... ~u-! :J ~\$:,~._ 
I I .. ~ ~ .. ~ t~~.., ,_ ~)!U (r 

,,,,,~ ,,,,.-;, .,..,.~ ~ 'l-:;\"( -~, ,,,,,,\, ... 4\J, V. ,...\?,,,,,..., 
u y~,~ .~.J:; r.-1-:f~.., .~Y..u YJ 

.1~~.~., ~ -~, ,;-... ~i-" 41)\., ~ :-' .. r~ .. ~ ~.J:')J ... ;.u-e~ 
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, 
hendaklah berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang 
beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia 
menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman 
kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia menghormati 
tamunya. 

Kami meriwayatkannya di dalam kitab Shahihain. 
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Hadis kedua puluh, dari Abu Hurairah r.a. yang mencerita
kan: 

Bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Saw., "Berilah 
aku nasihat.• Nabi Saw. bersabda, "Janganlah engkau ma
rah!" Lelaki itu mengulangi pertanyaannya berkali-kali, dan 
Nabi Saw. bersabda, "Janganlah engkau marah!" 

Sesungguhnya AUah Swt. telah mewajibkan hal-hal yang far
du, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya; dan Dia telah 
menetapkan batasan-batasannya, maka janganlah kalian me
lampauinya; dan Dia telah mengharamkan banyak hal, maka 
janganlah kalian melanggamya; dan Dia telah diam terhadap 
banyak hal sebagai rahmat buat kalian bukan karena melu
pakannya, maka janganlah kalian menyelidikinya. 

Kami meriwayatkannya di dalam kitab Sunan Imam Daruquthni 
dengan sanad yang IJ,asan. 9> 

Hadis kedua puluh dua, dari Mu'adz r.a. yang menceritakan: 

0 :;:,.,J.., ., ,,,., ' -~, -~rz--~, d~ 1J;-';, .,, · ,.&,J',"'\;' =~ ~ ,., -~ . ~ .. ~ :, ~..J:;> ., ~_) .. 
~~~~l, ,~~;::J~_@ :j\i L~lfi1~ 

9) Dengan demikian hadia ini berpredikat hasan. 
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Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku sua
tu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan men
jauhkan diriku dari neraka." Nabi Saw bersabda, "Sesung
guhnya engkau telah menanyakan hal yang besar, dan se
sungguhnya hal itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh 
Aflah Swt., yaitu hendaknya engkau menyembah Aflah, ja
ngan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun; hendaklah 
engkau mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadhan, 
dan berhaji ke Baitullah. • Kemudian beliau Saw. bersabda, 
"Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu ke
baikan? Yaitu puasa adalah tameng, sedekah dapat mengha-



Khasiat zikir dan doa 1055 

pus dosa sebagaimana air memadamkan api, dan salat se
orang lelaki di tengah malam.,, Kemudian beliau Saw. mem
bacakan firman-Nya, "Lambung mereka jauh dari peraduan
nya, sedangkan mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa 
takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari re
zeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak 
mengetahui apa yang disembunyika"I} un;tuk mereka, yaitu 
(bermacam-macam nik.mat) yang menyedapkan pandangan 
mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerja
kan" (As-Sajdah: 16-17). Kemudian Nabi Saw. bersabda pula, 
"Maukah aku beri tahukan kepadamu tentang kepala dari 
perkara itu, pilamya, dan puncak yang paling tinggi bagi
nya?" Aku menjawab, 'Tentu saja mau, wahai Rasulullah.,, 
Nabi Saw. bersabda, "Kepala perkara ini ialah Islam, pilar
nya ialah salat, sedangkan puncaknya yang paling tinggi 
ia!ah jihad.,, Kemudian beliau bersabda, "Maukah engkau aku 
ceritakan tentang tujuan dari kesemuanya itu?· Aku menja
wab, 'Tentu saja aku mau, wahai Rasulullah.,, Maka beliau 
Saw. menunjuk ke arah lisannya, kemudian bersabda, "Jaga
lah ini olehmu.,, Aku bertanya, "Wahai Nabiyullah, apakah 
kami disiksa karena perkataan yang kami ucapkan?" Nabi 
Saw. menjawab, "Semoga ibumu kehilanganmu, bukankah 
manusia itu diseret ke dalam neraka di atas wajah mereka 
atau hidung mereka melainkan karena ulah dari lisan mere
ka?" 

Kami meriwayatkan hadis ini di dalam k.itab Imam Turmudzi, 
Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. 

Dzirwatush ahinaam, puncak yang tertinggi (yakni bagian 
punuk unta yang paling tinggi). 

Milaakul amri, tujuannya. 

Hadis kedua puluh tiga, dari Abu Dzar dan Mu'adz r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 
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Bertakwalah kepada Allah di mana pun kamu berada, dan 
susullah keburukan dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan 
dapat menghapusnya. Dan pergaulilah orang-orang dengan 
akhlak yang baik. 

Kami meriwayatkannya di dalam kitab Imam Turmudzi. Ia me
ngatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. Pada sebagian kitab 
salinan lain yang dapat dipercaya disebutkan hasan sahih. 

Hadis kedua puluh empat, dari Al-Irbadh ibnu Sariyah r.a. 
yang menceritakan: 

Rasulullah Saw. menasihati kami dengan nasihat yang berat 
hingga membuat hati kami takut dan mata kami mengucur
kan air mata karenanya. Maka kami berkata, "Wahai Rasu
lullah, hal ini seakan-akan merupakan nasihat bagi orang 
yang berpamitan,- maka berwasiatlah kepada kami." Nabi 
Saw. bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa 
kepada Allah Swt. dan tunduk patuh (kepada peniimpin), se
kalipun orang yang memerintah kalian adalah seorang budak 
(habsyi). Dan sesungguhnya siapa pun yang masih hidup dari 
kalian kelak akan melihat perseiisihan yang banyak. Karena 
itu, berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah para 
khalifah yang rasyidin lagi mendapat hidayah, peganglah hal 
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itu kuat-kuat, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara bid
'ah, karena sesungguhnya tiap-tiap perkara bid'ah itu sesat." 

Kami meriwayatkannya di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Su
nan Turmudzi. Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini ha
san sahih. 

Hadis kedua puluh Zima, dari Abu Mas'ud Al-Badri r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

=: ,,:~f\:'\ ."'tol,, .. ~1\ .~.-~~?_p.~(!i\ 1'\~~\~-~\ 
1'C,_ d I I ,j J' ~ ,.- • (:J ..J ~ ~ , /,.J /i.:=::,V° _.. V- 'J _, ,._, ,.-
~ . ,... ,, . ('; ,,,... ,, rr 

• 4 .. ~ \A&"' 
Sesungguhnya di antara nasihat yang dijumpai oleh manusia 
dari petuah kenabian yang pertama ialah, "'Apabila kamu ti
da}t mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu." 

Kami meriwayatkannya di dalam kitab Imam Bukhari. 

Hadis kedua puluh enam, dari Jabir r.a. yang menceritak.an: 

... ,.... ,..., ..... ' ... ,,;: -
:.:-~!fi ~J~~~{!l~fow:i~; j~ ~s, 
~ ~~~f;, 5'0 ~ ~j , s,~~i /..~ ~'il 
""'1!1 ~: ... ,~1" ,,, ... c,,~fi 1,,,. 1::: "·"'\:J .......... ~ ...... ,, ,, ,,:,...,... 

i Ql-' q ~1. • .l eu .l cs-~ l' , ,-, ~-P-J 
• • .. ii' ,,,,,, ,.. _,,,/ -

e, .......... 

. -~ 
Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Saw. Untuk 
itu ia berkata, "Bagaimana menurutmu apabila aku melaku
kan salat-salat fardu, puasa Ramadhan, menghalalkan yang 
halal dan mengharamkan yang haram tanpa menambah se
suatu pun dari hal tersebut? Apakah aku dapat masuk sur
ga?" Nabi Saw. menjawab, "Ya." 

Kami meriwayatkannya di dalam kitab Imam Muslim. 

Hadis kedua puluh tujuh, dari Sufyan ibnu Abdullah r.a. 
yang menceritak.an: 
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I .. " ~jt::.\~Q;i~)ff J~~ ,;u~J\£ 1 .{ri 
.. ~;~:,~ fo~.(.:;\,Sl :a\i ,11~\f;1 

Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepada
ku suatu perkataan dalam Islam yang (hal tersebut) tidak 
akan aku tanyakan lagi kepada seorang pun selain engkau.,. 
Nabi Saw. bersabda, "Katakanlah, ½Jtu beriman kepada 
AJ.lah,' kemudian ber-istiqamah-lah kamu." 

Kami meriwayatkannya di dalam kitab Imam Muslim. 
' Para ulama mengatakan, hadis ini termasuk sabda Nabi Saw. 

yang mengandung makna sangat global. Makna yang dikandung
nya sesuai dengan firman Allah Swt.: 

J .... .... Al .... ,,,,, ,,,, . • ,,,,. ,,,, • ,~ r,,! ~J .... ,,.,,,1;!' ,.. 
"f,.;~,,,~,,, 7.". I\E\"""laf'::,\*..-,A 1 u\{:j...,\''l>! • • \1\ 

I~ .. ~J>..J'\!I ~ ~ ,W •I_) \:9 v;,.. (J,.. 
,.. tt /. .,,,. .... ,, .... 

- \"' l J ~ ~\ . ~ j\ ~ 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Rabb kami 
ialah AJ.lah," kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak 
ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) 
berduka cita. (Al-Ahqaf: 13) 

Menurut jumhur ulama, makna hadis dan ayat di atas ialah 'ber
imanlah kalian dan tetaplah kalian taat kepada Allah Swt.'. 

Hadis kedua puluh delapan, hadis Umar ibnul Khaththab r.a. 
mengenai pertanyaan Malaikat Jibril a.s. kepada Nabi Saw. ten
tang iman, Islrurli dat) Ihsan serta hari kiamat. Hadis ini sangat 
terkenal, terdapat di .dalam kitab Shahih Muslim dan lain-lain
nya. 

Hadis kedua puluh sembilan, dari lbnu Abbas r.a yang men
ceritakan: 
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Pada suatu hari aku membonceng di belakang Nabi Saw., la
lu beliau bersabda, "Hai anak muda, sesungguhnya aku akan 
mengajarkan kepadamu beb'erapa kalimat (pekerti): Pelihara
lah Allah, niscaya Dia memeliharamu 10>; R_'fliharalah Allah, 
niscaya Dia kamu jumpai di. hadapanmu. l) Apabila engkau 
meminta, maka mintalah kepada Allah; dan apabila engkau 
meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. 
Dan ketahuilah bahwa seluruh umat bila berhimpun untuk 
memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka 
tidak dapat memberimu ma,nfaat kecuali dengan sesuatu yang 
telah dipastikan oleh Allah buatmu. Dan bila mereka berhim
pun untuk menimpakan mudarat terhadapmu dengan sesua-

10) Peliharalah Allah, yakni dengan memelihara agama dan perintah Allah. 
Singkatnya, taatlah engkau kepada Rabbmu dengan mengerjakan semua pe
rintah-Nya dan menjauhi semua larangan dan cegahan-Nya. Jika kamu me
melihara-Nya, niscaya Dia akan memelihara dirimu, keluargamu, dan harta 
bendamu, terlebih lagi di saat menjelang mati; karena balasan itu 888Uai de
ngan jenis amalnya. Hadis ini mengandung ungkapan . paling balig, paling 
ringkas, dan paling memuat semua hukum syariat, baik yang sedikit mau
pun yang banyak. Hadis ini mengandung makna paling global lagi indah 
yang hanya diberikan oleh Allah Swt. kepada Nabi Saw. 

11) Tujaalaalao, bentuk asalnya ialah wujaahaka atau wijaahaka, kemudian hu
ruf wawu diganti menjadi ta hingga jadilah tujaahaka; maknanya ialah 'di 
depanmu'. Di dalam riwayat kedua disebutkan yang maknanya menyatakan, 
"Niscaya engkau menjumpai-Nya selalu bersamamu, yakni selalu memeliha
ra, meliputi, dan memperkuat dirimu di mana pun kamu berada, sehingga 
kamu selalu merasa rindu kepada-Nya dan tidak memerlukan seorang pun di 
antara makhluk-Nya." Makna ini mengukuhkan pengertian riwayat sebelum
nya. 
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tu, niscaya mereka tidak akan dapat menimpakan mudarat 
kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah dipastikan oleh 
Allah terhadap dirimu, qalam telah diangkat, dan lembaran 
telah mengering." 

Kami meriwayatk.annya di dalam kitab Imam Turmudzi, dan ia 
mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. 

Di dalam riwayat selain Imam Turmudzi ditambahkan seper
ti berikut: 

.-' ,, ' ,., ,,...,,,., .....-: ,,., .,, ,,., ~ L=a,,., 
~ .,,P!~,,. 4".u\J\ ·~ .. ,'11>~\o'~~\ ~:.~\ ~ .... ~ '!, .... ~ .... ~ "'",... ... 
r,_.,.... ..... , "sj'a !j~J~;;i '1't~t'\, .... ~ .... ,~., \~ 0~ t '' • I....JIJ ,~111<1 ~)J~ \A(_J J ,,~i.:, 

... !, .. ... .'1\~L~ ~~~ &'t¢\ 
. "" .. ~JI . 

Peliharalah Allah, niscaya kamu jumpai Dia di hadapanmu. 
Dekatlah kepada Allah di waktu senang, niscaya Dia akan de
kat kepadamu di waktu susah. Dan ketahuilah bahwa apa 
yang luput darimu bukanlah untuk mengenaimu, dan apa 
yang telah menimpamu bukanlah nyasar kepadamu. 

Di akh.ir hadisnya disebutkan: 

Ketahuilah bahwa pertolongan itu ada bersama kesabaran, ja
lan keluar itu ada bersama musibah, dan kesulitan itu selalu 
dibarengi dengan kemudahan. 

Hadis ini mengandung makna yang sangat agung. 

Hadis ketiga puluh, dengan hadis ini kitab ini diakhiri, maka 
kami akan menyebutkan semua sanadnya secara rinci, dan k.ami 
memohon kepada Allah Swt. pungkasan yang baik. 

Telah menceritakan kepada kami syekh (guru) kami Al-Ha
fizh Abul Baqa Khalid ibnu Yusuf An-Nablisi Ad-Dimasyqi rahi-
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maJ.,.ullah yang menceritajtant telah menceritakan kepada kami 
Abu Thalib (yai~ Abd~} • .f\J>11 .~ansh'1!' Yunus, Apul Qasim 
Husain ibnu Hibatullah ibnu Sh.ishri, Abu Ya'la Hamzah, dan Abu 
Thahir lsma'il. Mereka semua mengatakan bahwa teiah menceri
tabn kepada kami Al-Hafizh Abut Qasim Ali ibnul Hasan yang 
4ikenal dengan nama lbnu,~akir.12> Ia menceritakan bahwf te
lab. menceritakan kepada kami Asy-Syatjf Abul Qasim Ali ibnu 
Ibrahim ibnul Abbas Al-Husaini, Khathib Dimasyq. Ia ·mence
ritakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah 
Muhammad ibnu Ali ibmi· Yahya ibnu Sulwan. ~ mengatakan 
bahwa telah menceritakan kepada kami Abul Qasim AI-Fadhl 
ibnu Ja'far. Ia mengatakan bahwa telah menceritak.an kepada ka
mi Abu Bakar Abdur Rahman ibnul QasiJn ibnul Faraj · Al
Hasyimi. la mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami 
Abu .Mishar.13> Ia mengatakan bahwa telah menceritakan-kepada 
kami Sa'id ibnu Abdul ~iz, 14> dari Ra.bi'ah ibnu Yazid, 15> dari 

12) Dia adalah Ali ibnul Hasan ibnu Hibatullah ibnu Aaak.ir Ad-Dimaayqi, -
orang hafizA (besar). Nama julukannya ialah Taiqatud Din Abul Qaaim, .,. 
nulia kitab 'taril,h, Dima,yq Al-Kabir, yang dikenal denpn judul Tarilua ]bnu 
Asalir. la wafat pada tahun 571 Hijriah. 

_13) Dia adalah Abdul A'la ibnu Mishar ibnu Abdul A'la ibnu Muslim Al-Ghaa
aani, Abu Mishar Ad-Dimaayqi. Dia adalah aeorang t~ah yang terhormat, 
..;afat pada tahun 218 Hijriah. 

14) Dia ada~ Sa'id ibnu Abdul Aziz ibnu Abu Yahya At-Tanukhi Ad-Dimaayqi, 
mufti dan ulama Dimaayq. la mengaji Al-Qur'an dari Abdullah ibnu Amir, 
. Yazid ibnu Abu Malik, dan pemah berguru pada Atha ibnu Rabah. la telah 
meriwayatkan hadia dari Abdul Aziz ibnu Shuhaib, Az-Zuhri, Rabi'ah ibnu 
Y azid, dan lain-lainnya. 

Menurut Imam Ahmad, dia dan Al~Auza'i aama kedudukannya. Imam 
H~ penulia kitab Al-Mrutadra.i mengatakan bahwa dia bagi . j>enduduk 
Syam, aama dengan Imam Malik bagi penduduk Madinah dalam haJ kepio

. niran,.keutamaan, ilmu fiqih, dan !ff18Dah, law.Cat pada tahun 167 Hijriah. 
15) Dia adalah Rabi'ah ibnu Yazid Al-lyadi Al-Qaahir, nama julukannya adalah 

Abu Syu'aibAd-Dima1yqi. Dia -benama Mak-hul-,- adalah ahli- fiqjh pendu-
. duk Dimaayq. . 

lbnu Hibban inengatakan, dia termasuk orang pilih11n alili Syam, wafat 
di Afrilla pada IIUl8ll pemerintahan Hiayam ibnu Ismail. Ia berangkat ber
perang dan rgur terbunuh oleh .e>rang-orang Barbar pada tahun 123 Hijriah. 
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16) Dia adalah Aidzullah ib~u Abdullah ibnu Amr, clikenal pula dengan nama 
Abdullah ibnu ldria ibnu Aidz ibnu Abdullah ibnu Atabah ibnu Ghailan. Na
ma julukannya ialah Abu ldria Al-Haulani Al-Audzi Al-Aidzi. Ia telah meri
wayatkan hadia dari Omar ibnul Khaththab r.a., Abu Dzar r.a., Mu'adz ibnu 
Jabal r.a., Abu Darda r.a., Bilal r.a., dan aahabat lainnya. Dan telah meng
ambil riwayat hadia dar.nya Az-Zuhri, Rabi'ah ibnu Zaid, Buar ibnu Abdul
lah, dan lain-lainnya. 

Sa'id ibnu Abdul Aziz mengatakan bahwa Abu ldria Al-Khaulani adalah 
orang awn negeri Syam aeaudah Abu Darda. la wafat pada tahun 80 Hijriah. 

17) Menurut euatu pendapat, nama uli Abu Dzar r.a. ialah Jundub ibnu Jana
dah ibnu Qaia ibnu Abdullah. Menurut pendapat lain ialah Burair ibnu Jana
dah. Pendapat lainnya mengatakan lbnu Jundub. Pendapat yang lainnya me
ngatakan lbnu Aayruqah. Pendapat lainnya mengatakan lbnu Jundub ibnu 
Abdullah, aidangkan pendapat yang lainnya lagi mengatakan bahwa dia ada-
lah lbnuaSakan. . 

Abu Dzar r.a. wafat di Ar--Rabdzah -buah kampung di kota Madi
nah- pada masa pemerintahan Khalifah Otsman ibnu Man r.a., tepatnya 
pada tahun 32 Hijriah. 

Jenuahnya diaalatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud r.a., eedangkan ma
naqib-nya (kiaah perjalanan hidupnya yang terpuji) banyak eekali. 
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Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharam
kan perbuatan aniaya terhadap diri-Ku sendiri dan Aku jadi
kan perbuatan aniaya itu haram pula di antara kalian. Kare
na itu, janganlah kalian saling menganiaya. Hai hamba-ham
ba-Ku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa 
di malam dan siang hari, sedangkan Akulah yang mengam• 
puni dosa-dosa tanpa mempedulikannya; maka minta ampun
lah kalian kepada-Ku, niscaya Aku mengampuni kalian. Hai 
hamba-hamba-Ku, kalian semua lapar kecuali orang yang Ku
beri makan; maka mintalah makan kepada-Ku, niscaya Aku 
memberi kalian makan. Hai hamba-hamba-Ku, kalian semua 
telanjang kecuali orang yang Kuberi pakaian; maka mintalah 
pakaian kepada-Ku, niscaya kalian Kuberi pakaian. Hai ham
ba-hamba-Ku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan 
yang kemudian dari kalian -manusia, juga jin- berhati 
durhaka seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, 
niscaya hal tersebut tidak mengurangi kerojaan-Ku barang se
dikit pun. Hai hamba-hamba-Ku, seandainya orang-orang ter
dahulu dan orang-orang kemudian dari kalian -manusia 
dan fin..:..... memiliki hati yang takwa seperti seseorang yang pa
ling takwa dari kalian, maka hal tersebut tidaklah menam
bahkan barang sedikit pun di dalam kerojaan-Ku. Hai ham
ba-hamba-Ku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan 
orang-orang yang kemudian dari kalian -manusia dan jin
semuanya berdiri di suatu lapangan, lalu mereka meminta ke
pada-Ku, dan Aku memberikan kepada tiap-tiap peminta apa 
yang dimintanya, maka tiadalah mengurangi hal itu barang 
sedikit pun dari kerajaan-Ku kecuali sebagaimana kurangnya 
laut bila dicelupkan ke dalamnya sebuah jarum dengan sekali 
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celup. Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya hal itu hanyalah 
amal-amal kalian, Aku memeliharanya (mencatatnya) terha
dap kalian; maka barang siapa yang menjumpai (pada ca
tatan amalnya) kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah 
Swt. Dan barang siapa yang menjumpai (pada catatannya) se
lain dari itu, maka janganlah ia mencela kecuali terhadap di
rinya sendiri. 

Abu Mishar mengatakan, Sa'id ibnu Abdul Aziz mengatakan bah
wa Abu Idris apabila menceritakan hadis ini langsung bersideku 
pada kedua lututnya, lalu mengatakan bahwa hadis ini sahih. 

Kami meriwaiatkan hadis ini di dalam kitab Shahih Muslim 
dan lain-lainnya.1 > Para perawi sanadnya -mulai dari aku hing
ga Abu Dzar r.a.- semuanya adalah ulama Dimasyq. Dengan ma
suknya Abu Dzar r.a. ke Dimasyq, di dalam hadis ini terhimpun 
beberapa faedah, antara lain ialah sanad dan matannya sahih, ke
tinggian martabat dan mata rantainya dengan semua ulama Di
masyq. Faedah lainnya lagi ialah di dalamnya terkandung penje
lasan bagi kaidah-kaidah yang agung tentang pokok-pokok aga
ma, cabang-cabangnya, etika-etika, dan lain sebagainya. Hanya 
bagi Allah-lah segala puji. 

Kami meriwayatkan dari Imam Abu Abdullah Ahmad ibnu 
Hambal rahimahullah yang mengatakan bahwa tiada suatu hadis 
pun bagi ahli Syam yang lebih mulia daripada hadis ini. 

Demikianlah akhir kitab ini, di dalamnya Allah telah meng
anugerahkan. banyak faedah yang berharga dan rincian yang 
mendetail dari berbagai ilmu dan°hal-hal penting, serta hakikat 
yang baik dan tuntutannya; yaitu dalam bentuk tafsir ayat-ayat 
AI-Qur'an beserta penjelasan makna yang dimaksudnya, hadis-ha
dis sahih, dan penjelasan maksudnya; juga sedikit penjelasan ten
tang ilmu sanad, masalah fiqih yang mendetail, dan lain-lainnya. 

18) Hadis ini diketengahkan oleh Imam Muslim melalui riwayat Sa'id ibnu Ab
dul Aziz, dari Rabi'ah ibnu Y azid, dari ,Al>u Idris Al-Khaulani, dari Abu Dzar 
r.a. 

Imam Muslim mengetengahkannya pula melalui riwayat Qatadah, dari 
Abu Qilabah, dari Abu Asma, dari Abu Dzar r.a. 

Imam Ahmsd, Imam Turmudzi, dan Imam lbnu Majah mengetengah
kan pula hadis ini melalui riwayat Syahr ibnu Hausyab,-dari Abdur Rahman 
ibnu Ghanam, d~ Abu Dzar r.a. 
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,Segala puji bagi Allah atas hal tersebut dan nikmat lainnya 
yang tak terhitung. Berkat Allah-lah kami mendapat petunjuk ke 
arah itu. Allah telah memberikan taufik-Nya kepadaku untuk 
menghimpun serta memudahkannya untukku, menolongku untuk 
menyelesaikannya dan menganugerahkan kepadaku untuk me
nyempurnakannya. 

Segala puji dan syukur bagi-Nya atas semua itu, dan dari 
anugerah Allah Swt. itu aku berharap doa seorang saudara yang 
saleh dan bermanfaat bagi diriku untuk mendekatkan diri kepada 
Allah Yang Mahamulia. Aku pun berharap semoga seorang mus
lim yang haus akan kebaikan memetik manfaat dari apa yang ter
kandung di dalam kitab bu. Dengan demikian, berarti aku mem
bantunya untuk mengamalkan hal yang mendatangkan rida Rabb 
kami. Aku titipkan diriku kepada'Allah Yang Mahamulia, Maha
lembut, lagi Maha Penyayang. Aku titipkan pula kedua orang 
tuaku, semua kekasihku, saudara-saudaraku, orang yang telah 
berbuat baik kepada kami, dan semua kaum muslim; juga agama 
kami, amanat kami, dan pungkasan amal kami semua, serta se
mua yang dilimpahkan oleh Allah Swt. kepada kami berupa ber
bagai macrun nikmat. 

Aku memohon kepada Allah agar kita dapat menempuh jalan 
petunjuk, terpelihara dari keadaan yang dialami oleh orang yang 
sesat dan ingkar, dan senantiasa berada di atas jalan petunjuk 
dan limpahan kebaikan lainnya. Aku memohon kepada Allah Swt. 
semoga Dia melimpahkan taufik-Nya kepada kami dalam ucapan 
dan perbuatan untuk menempuh kebenaran dan mengikuti jejak 
orang-orang yang mempunyai pandangan hati dan pikiran. Se
sungguhnya Dia Mahamulia lagi Mahaluas anugerah-Nya. 

Dan tiadalah taufikku kecuali berkat pertolongan Allah, ha
nya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-Nya aku kem
bali. Cukuplah Allah sebagai Pelindung kami dan Dia adalah se
baik-baik Penolong, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali berkat 
pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.19> 

Segala puji bagi Allah, sejak dari awal hingga akhir lahir dan 
batin, Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam-Nya" yang 

Imam Thabrani mengetengahkan pula hadis yang semakna melalui Abu 
Musa Al-Asy'ari r.a. 

19) Menurut salinan lain disebut Al-Azizul Hakim. 
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paling baik, paling sempuma lagi paling lengkap terlimpahkan · 
kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw. sebaik-baik 
makhluk-Nya; juga kepada keluarganya serta para sahabat se
muanya, sepanjang ingat kepada-Nya orang-orang yang ingat dan 
sepanjang lupa berzikir kepada-Nya orang-orang yang lupa; se
moga pula terlimpah kepada semua nab(iainnya dan keluarganya 
masing-masing serta semua orang yang saleh. 

Penulis kitab ini -yaitu Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf ibnu 
Muri ibnu Hasan ibnu Husain ibnu Muhammad An-Nawawi
mengatakan, "Aku telah merampungkan himpunan kitab ini pada 
bulan Muharram tahun enam ratus enam puluh tujuh Hijriah•20> 
selain dari beberapa kata yang aku susulkan sesudah itu dan aku 
ringkas periwayatannya buat semua kaum muslim." 

20) Menurut Al-Hafizh As-Sakhawi adalah tahun 665 Hijriah. 
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PENUTUP 

Pada halaman 11, catatan kaki no. 1 baris ke 5 dari bawah, kami 
mengatakan bahwa Al-Hafzih Ibnu Hajar di dalam kitab Takhri
jul Adzkar telah mengatakan, "Ak.u tidak menemukan hadis ini 
melalui hadis Ibnu Umar, tidak pula sebagiannya, baik dalam ki
tab-kitab terkenal maupun dalam juz-juz (bagian-bagian) yang 
menyebar." 

Kami tambahkan bahwa, Al-Hafizh As-Suyuthi di dalam k.i
tab Tuhfatul Abrar Binukatil Adzkarl) mengatakan bahwa menu
rut Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam k.itab Amalil Adzkar disebut
kan, "Sesungguhnya aku menjumpainya melalui hadis Jabir r.a. 
yang semakna secara ringkas." Ibnu Hajar mengatakan, Abu 
Na'im telah mengetengahkan di dalam kitab Al-Hilyah melalui ja
lur Yusuf Al-Qadhi. Ia mengatakan bahwa telah menceritakan ke
pada kami Muhammad ibnu Abu Bakar. Ia mengatakan, telah 
menceritakan kepada kami Zaidah ibnu Abur Raqqad yang menu
rut tulisan asalnya disebut Abuz Zana; hal ini merupakan keke
liruan. Ia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami 
Ziad An-Numairi, dari Anas r.a. yang menceritakan bahwa Ra
sulullah Saw. pemah bersabda: 

... ... ,J ,,,, "/~ ,J. 
• \., .J 8 :,,_.. I\"'\! ,,J:-.,\f ~,,., • \; .J ,,~ ,,,,,,,. \:'"\ 
~ ... J .... ~'_j ~ ,!_p-J_J .... ~~ ~...)/ .l,,,,. 

~ -~~,~~~Lfl:8\i ~~l\~~\ 
. ... 

"Apabila kalian lewat di taman-taman surga, maka bermain
mainlah kalian!" Mereka bertanya, "Di manakah di dunia ini 
kami dapat menemukan taman-taman surga?'" Beliau menja
wab, "Sesungguhnya hal itu ada di majelis-majelis zikir ... 

1) Imam Suyuthi meringkasnya dari kitab AmaU lbnu Hajar Al-Asqalani, seba
gian dari aalinannya terdapat di Darul Kutub Azh-Zh:o.hiriyyah. 
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Abu Na'im mengetengahkan pula melalui jalur Al-Hasan ibnu 
Sufyan yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami 
Muhammad il:>nu Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami 
Zaidah ibnu Abur Raqqad, dari Ziad An-Numairi, dari Anas r.a., 
dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 

\ " ,.,,, ,.,,,. \-:'Ir ~--~, ~ ,.,,~ t;, -t ;:::- '11,. ..- ~ ..-( ;-' ;:, \ ~ \ 
1 ~ ll!I 4.) \ .. ,•, W' ..A,.\\:•. - 0' " (U ,•, 
~ ,, L ,,,,, ,,, 1.1 • ",,, ,,,,, '-..r',..., '..J " ,,,, ,,,,,v~ 

,/ . i\ "'..,A\~~\ ~ ~ ~\'\,.{,.,,..,,...,, J-'t ,... ;..~ 
;~ ~ J t:J .... ,, ,,, ,,,~ ~ _, IT:.-~\ ~-=-
1L, ~ ~; ,)~"'i~J-:--~ .. ~s 2 .... ,,,,-t ... <1~-"-if 4t'~-::-~ ... / .. ,. 

... • .. iJ, ,:s • ,...t,S- •• '_Jib J uY. .. . 
L""s __\; \~ ..-,,;: <~ ;1,,... &\;":57 ,<~.,,. .1..t~-it\ ~;-!~ ~ W i,SW U .. ~ " • .., '-' .. i_J ~ .. ..- •• 

.. ; ,, ..- ""-"-'1. -:' .JI\"-':-=- f'• 1..-;,,,... " ...... ~ ~ ,:-l\t,!,'.j' .. 
'~f~t.;..u..J¥" ~JJrr~~fJJJ .}.J 

~ . ~)f ci,iJ<Jf ;i\\~-'Jb 
Sesungguhnya AUah mempunyai malaikat-malaikat yang 
selalu berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Apabila para 
malaikat itu datang kepada mereka, maka para malaikat me
ngelilingi mereka, lalu mengirimkan utusannya ke langit 
menghadap kepada Rabb Yang Mahaagung lagi Mahasuci, se
dangkan Dia Maha Mengetahui; kemudian para malaikat itu 
berkata, . "Kami telah mendatangi segolongan hamba dari ka
langan hamba-hamba-Mu. Mereka mengagungkan ayat-ayat
Mu, inembaca Kitab-Mu, mengucapkan salawat buat Nabi
Mu, dan berdoa meminta buat ·akhirat dan dunia mereka." 
ttabb berfirman, ''Naungilah mereka dengan rahmat-Ku, me
reka adalah kaum yang tidak membuat celaka teman-teman 
duduk mereka." · 

Menurut kami, lahirilah dari kedua hadis ini seperti satu hadis, 
karena para perawinya sama. Maka Imam Nawawi menggabung
kan keduanya/dan meringkas yang lainnya; lalu ia hendak me
ngatak.an hadis Anas r.a., tetapi penanya telah mendahuluinya 
menulis Ibnu Umar r.a. 

Pada halaman 15 baris ke 3 dari bawah, disebutkan penulis 
rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini masyhur. 
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Imam Suyuthi di dalam · kitab Tuhfatul Abrar Binukatil 
Adzkar mengatakan, "Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, perkataan 
Syekh (Imam Nawawi) hadis ini masyhur. Yang ia maksudkan 
ialah terkenal di mulut kalangan orang banyak, bukan berarti ha
dis ini berpredikat masyhur. Karena hadis ini termasuk hadis 
yang Ali ibnul Aqmar meriwayatkannya secara menyendiri dari 
Al-Aghar. 

Perkataan penulis, "Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu 
Daud, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan 
masing-masing." Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, keadaannya se
perti apa yang dikatakan olehnya, hanya mereka menyebut Abu 
Hurairah di samping Abu Sa'id. Maka aku tidak mengerti menga
pa Abu Hurairah tidak disebut, padahal keduanya menurut. 
orang-orang yang mengetengahkan hadis ini secara marfu'. Ada
pun orang yang menyebut Abu Sa'id secara menyendiri, penulis 
mengetengahkannya secara mauquf. 

Pada halaman 43, hadis kedua, disebutkan bahwa kami telah 
meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni dengan sanad yang sa
hih melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Nabi 
Saw. pemah bersabda: 

: ' ' ,,.,, ,,J,""'f3,,.,.,,. '-....... ,,.,,,,,.,,, .,, 
~.J 1;::~,,., .,, 1~,/,,, .... J\. , .... -i \a" ~\ wo,-:u,\\j\ 

4 ,~_j) i,s-JJ 15.>J ~ ~ ·~ . H . ' 
1,,;1,,.,. . .,. .,, ~· ~.,,. .,, ,,., .,,.,,..,.... • • ,(,,...., 

.o ~~IJ~'---' 4..5°~~~"~-' ,,,,,,,,,,..,~,,,,,, ,,; 

Apabila seseorang di antara kalian terbangun, hendaklah ia 
mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah mengemba
likan rohku, menyehatkan tubuhku, dan mengizinkan aku un
tuk berzikir mengingat-Nya. 

Imam Suyuthi di dalam kitab Tuhfatul Abrar Binukatil Adzkar 
mengatakan, menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar hadis ini diketengah
kan oleh Imam Turmudzi dan Imam Nasai. Tetapi aku tidak me
ngerti mengapa penulis (Imam Nawawi) lupa menisbatkan hadis 
ini pada keduanya dan hanya menisbatkannya kepada Ibnu Sinni. 

Perkataan penulis yang menyatakan bahwa hadis ini sahih 
sanadnya masih perlu dipertimbangkan, karena sesungguhnya 
hadis ini termasuk apa yang diriwayatkan secara menyendiri oleh 
Muhammad ibnu Ajlan. Dia ~rangnya dipercaya, tetapi pada ha-
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falannya terdapat suatu cela, khususnya di dalam riwayatnya, 
yang ia terima dari Al-Maqbari. Sesungguhnya riwayat yang ia 
menyendiri di dalamnya bersumber dari Al-Hasan, dan yang me
nilainya sahih hanyalah ¢ang yang memasukkan hadis hasan ke 
dalam golongan hadis ,ahih, sedang~ cara ini bukanlah cara 
yang ditempuh oleh 'Syekh (Imam Nawawi). 

Pada halaman 59 baris ke 9 dari bawah, disebutkan bahwa 
penulis telah mengatakan bahwa di dalam Shahihain teiah dite
tapkan: 

,,,, ,., ...... ' ..... ' ,... .....-f~(,~~, {S;~;(~~~ ...... ~;tl~4L\"Q"""'1i' ~ J,,,,, .. cJ ,-J,,,,.. ,, ~.JD 

. ,{;-'1,hJ .,,, 
Bahwa Rasulullah Saw. dahulu sering melakukannya kecuali 
niemandang ke arah langit. 

Lafaz ini hanya terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari, sedang
kan di dalam Shahih Muslim tidak ada. 

Imam Suyuthi di dalam kitab Tuhfatul Abrar Binukatil 
Adzkar mengatakan bahwa perkataan penulis yang menyatakan, 
"Kecuali memandang ke arah langit." Lafaz ini berada pada Sha
hih Bukhari, sedangkan dalam Shahih Muslim tidak ada. Al-Ha
fizh Ibnu Hajar mengatakan, bahkan hal tersebut telah ditetap
kan .pula dalam Shahih Muslim. Hal yang membuat samar Syekh 
(Imam Nawawi) atas hal tersebut ialah bahwa Imam Muslim 
menggabungkan semua jalur periwayatan hadis sebagaimana bia
sanya, lalu ia mengetengahkannya di dalam Kitabush Shalat dan 
memisahkan satu jalur periwayatan darinya di dalam Kitabuth 
Thaharah, yaitu riwayat yang disebutkan padanya penjelasan me
ngenai memandang ke arah langit. 

Pada halaman 63, catatan kaki no 1, baris ke 6 dari bawah, 
disebutkan, "Tetapi sebagian dari hadis ini mempunyai syawahid
nya." 

Imam Suyuthi di dalam kitab Tuhfatul Abrar Binukatil 
Adzkar merigatakan, "Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, ia telah me
nemukan syahhid bagi hadis ini, diketengahkan oleh Ibnu Abu 
Syaibah dan Al-Bazzar melalui hadis Abdur Rahman ibnu Auf. 
Dengan demikian, hadis ini berpredikat hasan." 
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Pada halaman 68 baris 9 dari atas, penulis rahimahullah 
mengatakan bahwa sebagian dari temannya -yaitu Syekh Abul 
Fat-h Nashr Al-Maqdisi, seorang ahli zuhud- mengatakan, 
"Orang yang berwudu, pada permulaan wudunya disunatkan 
mengucapkan doa berikut sesudah membaca basmalah," yaitu: 

~ , ',,,., ., ~~'f.1;:K\'"' ,.~ & ~ 'i:.r::--::u,~14J1~~L1 ::;:r u -"l-!J 'A.) .. ~ ~ :, ,,, "' :-:r-,., P., ,, ., ,,, ,,, J j 7-;_ 
• ~~_)_J " • 

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Aflah semata, 
tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad 
adalah hamba dan Rasul-Nya. 

Apa yang telah dinyatakannya itu tidak mengapa, hanya tidak 
mempunyai dasar asal dari sunnah; dan kami belum pernah me
ngetahui ada seorang pu~ dari kalangan teman kami dan tidak 
pula yang lainnya mengatakan hal tersebut. 

·imam Suyuthi di dalam k.itab Tuhfatul Abrar Binukatil 
Adzkar mengatakan, "Menurut Az-Zarkasyi, doa tersebut diucap
kan oleh syekh kami, Salim Ar.;.Razi; sebelumnya adalah Ash
Shaimari." Al-Hafizh lbnu Hajar di dalam kitab Amali mengata
kan bahwa hadis ini diketengahkan oleh Ja'far Al-Mustaghfiri. Al
Hafizh di dalam Kitabud Da'awaat mengetengahkan hadis ini me
lalui jalur Salim ibnu Abul Ja'd, dari Al-Barra ibnu Azib r.a. yang 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

' ,,, 
=~-t-t~J·-!,,,:1 ~'M ~ ~--~~, tj,,t,. J~~~ -~ ~ ~~ ,,,, • ,., ,,, ~- • U"", 

:;a' .,,,, ·"' ,., r',,,. ' :-:-:>1~!; ,~$~~~~_;~,-g1u1-Q§~ 
A &. ,,,_ J_ ~p ~ ;.,f', ::11,::~-',. A • ., ,,.,,,,..,i.,~~: 1, : ~ -*--' .:.,.,. f:? ~, "' ~ ''.l_F_).J O • ""''--...... -

{_ ,.......L!, .... .t.~, :--"v.;4;t:.-l,,., ~,~i~,-::_." J:_ .:.,_~ J~tfi ~ '},,,~ !-' .. :,~ r..r,t;,,.,< .. • 
. -;r£s r.;:;t ~ 'r'!..__z-b,~,, 1~~C', .... &-e~ ...... ,,,,,\.(\J,,,,. -.~1: , 

Tidak sekali-kali seorang hamba apabila berwudu mengucap
kan Bismillah, kemudian mengucapkan doa berikut pada 
tiap-tiap anggota (yang dibasuhnya), "Aku. bersaksi bahwa ti
dak ada Tuhan selain AJ,lah semata, tiada sekutu bagi-Nya, 
• I 
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dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Ra
sul-Nya." Kemudian setelah selesai dari wudu, ia mengucap
kan pula, "Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang 
yang banyak bertobat dan banyak bersuci, • kecuali dibukakan 
baginya semua pintu surga yang delapan; ia dapat memasuki
nya dari pintu mana yang disukainya. 

Hadis ini gharib, di dalamnya terkandung kritikan terhadap pe
nulisl yaitu dalam perkataan, "Tasyahhud sesudah tasmiyah," be
lum pernah disebutkan di dalam hadis. 

Di dalam halaman 85, baris ke 5 dari atas, disebutkan bahwa 
penulis rahimahullah mengatakan, "Kami meriwayatkan di da
lam kitab Ibnu Sinni melalui Tsauban r.a. yang menceritakan 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

J ' .,,. ,,,,,. 1J"'~.J.,.,,.,,. ~-""", . _;,, . j :: .:;; _J,,,,..,;;.,,. .~J. - ., \., . \" .. . . C\' ! ... .. 6~~ U"' 
;ul~ t ~ '.,,.. c.::,~ .,,. .. ,.. ;..,,. ~\ .,,. .9,s~ 
Barang siapa yang kalian lihat ia mendendangkan syair di 
dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, "Semoga Allah 
merobek mulutmu," sebanyak tiga kali. 

Imam Suyuthi mengatakan di dalam kitab 'Tuhfatul Abrar 
Binukatil Adzkar, "Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar Tsauban, yang 
disebutkan di dalam hadis bukanlah yang dikenal sebagai maula 
(pelayan) Rasulullah Saw. Dia adalah orang lain yang tidak dike
nal melainkan hanya dalam sanad ini." 

Pada halaman 102, baris ke 10 dari atas, penulis mengatakan 
Bab "Doa yang Diucapkan ketika Hendak Bangkit Mengerjakan 
Salat". Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui 
Ummu Rafi' r.a.: 

, ,, -!,.' ' ,. ,,,. 
-; ~'llllJ~t~~~j .w\j ,.,_,G\f , • :Jtj(1~ 

/, ;,,i...} • .. _. fl ."'. ,- I~ ..- .,,. '-""'( 

"',11,,:;'1:-t, ... rr ~'-,J, ·(~\S,j\s ,~j~ J;,. ..,.>'~ ~.,,.~ ... ~.!)! .. ... .. . ... ,,,.,, ,, ... ,... ,, .,,. ,., j..-!' 
~ , ... :. ... ~~\ ~en¥ 4 ,~ •. ,,,,.,,,,. \lltu1 
.... ~,~ .... .,,. ~' ...... 7,,, ~ ~ 

~"',<t ""'f' .. "~ ..... r=-, .,,;,r ,,~,,,,,,.j~ .. "::,,, ... ,_,;:, (<=I! ~ i 01.!' • I=-::, 11,J 'J ~\:, 4 ,~~.....,~ f ct•!_j •I'~ ;;,, ,... • ... .,,. ... _;- ,,, .. ..,..,,. J-



Khasiat zikir dan doa 1073 

; 

'3JS,~\~~\ :j~..;,~;.\~~ L~~J~:o\i8~,;:"~~~ 
J .. 'r"'. ,,:: • ,,,; ... ,,r,"c,,, \\!\• ~ i"' \J , . .:: .. l""' • ,____.~ .~i.,9~. Q L-,, , • 

Bahwa ia pemah berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah 
aku kepada suatu amal yang dengannya Allah memberiku pa
hala." Nabi Suw. bersabda, "Hai Ummu Rafi', apabila engkau 
hendak mengerjakan salat, bertasbihlah kepada Allah sepuluh 
kali, bertahlillah kepada-Nya sepuluh kali, bertahmidlah ke
pa.,i_a-Nya sepuluh kali, bertakbirlah kepada-Nya sepuluh kali, 
dqn beristigfarlah kepada-Nya sepuluh kali. Karena sesung
~~a f!ilq. engkau bertasbih, Allah Swt. berfirman, 'Ini un
tµ,k;ku.' Apabila engkau bertahlil, Dia berfirman, 'Ini untuk
KUt'." Apabila engkau bertahmid, Dia berfirman, 'Ini untuk
Ku.' Apabila engkau }ertakbir, Dia berfirman, 'Ini untuk-Ku:' 
Dan apabila engkalf beristigfar, Dia berfirman, ~u telah me-
lakukannya'." ' 

Imam Suyuthi di dalam kitab Tuhfatul Abrar Binukatil Adzkar 
mengatakan \>ahwa menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam risa
lahnya disebutkan: Segala puji bagi Allah itu sudah cukup, semo
'ga keselamatan terlimpah kepada hamba-Nya yang terpilih oleh
Nya. Amma Ba'du. Sesungguhnya aku pernah ditanya mengenai 
apa yang dilakukan oleh sebagian syekh di dalam masjidnya, 
yaitu berkumpul untuk melakukan zikir Al-Baqiyatush Shalihaat, 
yaitu kalimah: "Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada 
Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar," masing-masing dibaca 
sepuluh kali ketika hendak mengikamahkan salat. Begitu selesai 
dari bacaan (zikir) tersebut, maka m~azin langsung menguman
dangkan ikamah untuk salat. Lalu apakah hal yang dibuat oleh 
syekh ini mempunyai dasar pokok dari sunnah pada tempat terse
but atau tidak? Apakah hal tersebut termasuk bid'ah hasanah 
yang pelakunya mendapat pahala karenanya atau tidak? 

Maka aku menjawab, "Hanya kepada Allah-lah memohon tau
fik, telah sampai kepadaku bahwa ia berpegang kepada apa yang 
termaktub di dalam kitab Al-Adzkar karya Syekhul Islam Imam 
Nawawi." Imam Nawawi di dalam Al~Adzkar mengatakan, "Bab 
doa yang diucapkan ketika hendak mengerjakan salat. Kami telah 
meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Ummu Rafi'.': 



1()74 Khasiat zikir dan doa 

Seakan-akan ia memahami dari sabda Nabi Saw. yang me
ngatakan, "Apabila engkau bangkit untuk melakukan salat," yak-, 
ni bila engkau hendak mengerjakan salat. Pengertian ini merupa
kan sebuah interpretasi. Dapat pula ditafsirkan dengan pengerti
an bahwa hal tersebut diucapkan setelah masuk dalam salat. Se
bagian ahlul 'ilmi menetapkannya di dalam doa iftitah, sedang
kan yang lain menetapkannya di dalam salat khusus, yaitu salat 
yang dinamakan salat tasbih. 

Di dalam kitab Al-Adzkar memang disebutkan dengan jelas 
semua pendapat yang mengatakan hal tersebut, kecuali dalam ta
syahhud. Tetapi ida juga orang lain dari kalangan ahlul 'ilmi 
yang menetapkannya di dalam tasyahhud. Ia menyebutkan, "Apa
bila seseorang telah selesai dari tasyahhud, hendaknya ia mem
baca zikir yang di-ma'tsur, juga zikir lain yang disukainya, kemu
dian baru bersalam." 

Perbedaan pendapat yang ada di kalangan mereka menuntut 
kita untuk memandang mana yang lebih kuat di antaranya. Hal 
ini insya Allah dapat disimpulkan dengan menghimpun semua ja
lur hadis ini dan penjelasan mengenai perbedaan laf az-lafaznya. 
Cara ini memberikan petunjuk kepada orang yang melakukan 
pertimbangan hingga ia dapat menemukan interpretasi paling 
kuat yang timbul dari pemikiran (menurut tulisan asal disebut
kan al-kufr, padahal hal ini keliru; yang benar adalah al-fikr) se
belum memutuskannya. 

Hal ini menuntut tiga pasal yang harus dikemukakan. Di da
lamnya terkandung mukadimah, natijah (konklusi), dan khatimah 
(penutup). Mukadimah membahas tentang keadaan hadis yang 
berkaitan dengan predikat sahih atau tidaknya, sedangkan 
natijah menerangkan tentang faedah yang terkandung di dalam
nya untuk pengamalan; hal inilah yang menjadi inti persoalan. 
Kemudian khatimah yang berisi menggarisbawahi mana yang pa
ling kuat di antaranya. 

Hadis ini diketengahkan oleh Al-Hafizh Abu Bakar ibnu Mu
hammad ibnu Ishaq Ad-Dainuri yang dikenal dengan nama juluk
an 'lbnu Sinni' di dalam kitabnya 'Amalul Yaumi wal Lailah. Ia 
mengatakan, "Bab doa yang diucapkan bila hendak mengerjakan 
salat." Ia tidak memberikan komentar apa pun tentang lafaz 
hadis,, tidak seperti apa yang dilakukan oleh Syekh Muhyid Din 
(Imam Nawawi); kemudian ia mengetengahkan hadis melalui 
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jalur Ali ibnu lyasy, dari Aththaf ibnu Khalid, dari Zaid ibnu 
Aslam, dari Ummu Rafi' yang menceritakan, lalu ia menyebutkan 
hadis. Pada akhir hadis disebutkan, "Aku telah memberikan am
punan kepadamu," sebagai ganti dari kalimat "Aku telah melaku
kannya". 

Al-Hafizh mengatakan, di dalam sanad hadis ini terdapat dua 
'illat (cela), salah satunya ialah bahwa antara Zaid ibnu Aslam 
dan Ummu Rafi' terdapat perantara seperti apa yang akan kami 
jelaskan; maka hadis ini munqathi'. Kedua, Aththaf ibnu Khalid 
orangnya masih diperselisihkan mengenai predikat tsiqah-nya 
dan celanya (yang menurut catatan asal disebut takhrijihi; hal ini 
keliru, sebenarnya adalah tajrihihi), mengenai para perawi lain
nya El8mua berpredikat sahih. 

Al-Hafizh mengatakan, sanad hadis ini dan konteks matan
nya telah diperselisihkan, lalu ia menyebutkan perselisihan ten
tang sanad dan matannya dengan pembahasan yang cukup pan
jang. Kemudian dalam pasal yang ketiga ia mengatakan, "Dari 
apa yang telah kami sebutkan, yaitu yang menyangkut jalur pen
tarjihan, dapat disimpulkan bahwa hal ini sama sekali tidak ada 
kaitannya dengan doa yang diucapkan sebelum masuk ke dalam 
salat. Tetapi dari keterangan yang lalu, menyangkut jalur peng
gabungan, dapat disimpulkan pula bahwa hal ini disyariatkan se
belum salat, tetapi hanya khusus bagi salat qiyamul lail. Hal ini 
diberlakukan terhadap dua keadaan yang telah kami sebutkan, 
yaitu keadaan orang yang menghadirkan hatinya untuk zikir ter
sebut di saat hendak memasuki salatul lail dan keadaan orang 
yang lupa terhadap hal tersebut, lalu ia menyusulkannya di da
lam doa iftitah. Hal inilah yang memerlukan pertimbangan dalam 
menanggapi apa yang ditunjukkan oleh perbedaan lafaz hadis ini, 
menyangkut pengertian mutlak yang dimasukkan ke dalam pe
ngertian muqayyad dan mengembalikan makna mujmal kepada 
makna yang menjelaskannya." 

Penempatan hadis ini· untuk dalil bagi zikir yang dilakukan 
sebelum melakukan salat seperti juga yang dilakukan sesudah sa
lat dan mereka melakukannya secara berjamaah. Hal ini tidak 
pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan ulama Salaf, 
baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atau dari kalangan orang
orang sesudah mereka para ahli fiqih; tidak pula oleh para syekh 
yang meniA.di panutan di berbagai kota besar. Yang paling utama 



1076 Khasiat zikir dan doa 

bagi orang yang hendak melestarikan zikir ini hendaknya 1a me
lakukannya untuk dirinya sendiri, karena zikir yang paling 
utama ialah yang dilakukan _secara tersembun:vi. 

Pada halaman 116, baris ke 12 dari bawah, disebut bahwa 
penulis rahimahullah telah mengatakan, dan di dalam kitab 
Shahihain.dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda: ,, ~ 

-u~ ~u.,.g,a<A<~-Q :- ,,,, ,,, ,,, ;,, ,,, './~ 

Tidak ada salat kecuali dengan membaca fatihatttl kitab. 

Imam Suyuthi dalam kitab Tuhfatul Abrar Binukatil Adzkar me
ngatakan, "Menurut Al-Hafizh (yakni lbnu Hajar) disebutkan bah
wa beliau belum pemah melihat lafaz ini dalam kitab Shahihain, 
tidak pula dalam salah satunya." Hal yang terdapat di dalam ki
tab Shahihain lalah hadis Ubadah ibnush Shamit yang lafaznya 
mengatakan: 

,,,,,A, ,,,,, • ,,,,,,J"'~,,,,,,, ,,,,,.- ..... 
• ...._,\::J\J\ ~\~~t"'.- ,, ~ o~~ . ,,, ,,, ,,,,~~ ,,, ,. 

Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Ki
tab. 

Pada halaman 171, baris ke 12 dari atas, disebutkan: Penulis me
ngatakan bahwa tidak disunatkan mengucapkan lafaz wabara
kaatuhu dalam salamnya, karena hal ini berbeda dengan hal yang 
masyhur dari Rasulullah Saw., sekalipun hal ini disebutkan di 
dalam suatu riwayat Ima~ Abu Daud. Sebagian dari teman kami 
-antara lain Imamul Haramain, Zahir As~Sarkhasi, dan Rauya
ni- di dalam kitab Af-Hilyah mengatakannya pula, tetapi penda
pat mereka syadz; yang terkenal adalah seperti yang kami sebut
kan di atas (yakni tanpa ~abarakaatuh). 

· tmam Suyuthl di aa!am kitab Tuhfatul Abrar Binukatil 
Adzkar mengatakan bahwa menurut Al-Hafizh lbnu Hajar telah 
disebut oleh beberapa riwayat yang di dalamnya disebu~an lafaz 
wabarakaatuh. Berbeda dengan apa yang diduga oleh Syekh 
Umam Na~wi), bahwa riwayat yang menyatakan wabarakaatuh · 
adalah riway~ menyendiri. Imam Al-Adzru'i di dalam kitab AJ,. 
Mutawassith mengatakan, "Menurut pendapat terpilih, lafaz wa-
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barakaatuh disunatkan dalam dua bacaan salam." Di dalam kitab 
Syarah Muhadzdzab disebutkan bahwa sesungguhnya hadis 
Imam Abu Daud ini sanadnya sahih. Hal ini ditetapkan pula di 
dalam hadis lbnu Mas'ud r.a. yang diriwayatkan oleh Imam lbnu 
Majah di dalam kitab Sunan-nya, juga oleh lbmi Hibban di dalam 
kitab Shahih-nya. 

lbnu Hajar mengatakan, hal yang mengherankan dari sikap 
Syekh (Imam Nawawi) yang terkenal wara' nya itu, mengapa ia 
membenarkan pendapat yang tidak memakainya (lafaz wabara
kaatuh), padahal hal itu telah ditetapkan oleh sunnah. lbnu Ha
jar memutuskan bahwa sanad hadis yang pertama (yang menye
butkan wabarakaatuh) sahih sanadnya, dan menambah tsiqah 
(kepercayaan) menurut kalangan fuqaha dapat diterima. Di
anggap baik pula hal ini (wabarakaatuh) oleh Imam Darimi di da
lam kitab Al-Istidzkar, juga oleh yang lainnya dari kalangan te
man-teman kami yang terdahulu. Penetapan lafaz wabarakaatuh 
ini dikukuhkan oleh keberadaannya di dalam tasyahhud sebagai 
penyesuaian. 

Pada haJaman 429, baris ke 12 dari atas, penulis rahimahul
lah mengatakan, "Dan kisah Abu Righal yang suka mencuri 
orang-orang haji dengan tongkat bengkoknya." 

Imam Suyuthi di dalam kitab Tuhfatul Abrar Binukatil 
Adzkar mengatakan, "Menurut Al-Hafizh lbnu Hajar, memang de
mikian menurut berbagai salinan dari kitab Al-Adzkar, aku belum 
pernah melihat suatu riwayat pun yang menggambarkan Abu 
Righal dengan sifat demikian. Barangkali yang termaktub adalah 
wal-ladzi, kemudian huruf wawu-nya digugurkan (hingga mak
nanya menjadi sifat bagi Abi Righal, padahal jika ada wawu 
'athaf berarti 'Abu Righal dan orang yang suka mencuri jamaah 
haji dengan tongkat bengkoknya', pent.)." 

Mengenai kisah Abu Righal, diketengahkan oleh Imam Ah
mad melalui Jabir r.a. yang menceritakan: 

,, /. ,.., ' ,,., 

~t:n ~ : '3\i ..;!~ ~ j!Jc:iu~ fa ~;!G i,-\it 
-l""l\!i\· 0

"": .::1;~~,i;t.;l~4J~ ~ ~~~~I ~ ~.,.,,, CZ • ., t- ... ~,,,-:, ,, ..J.. ,.., 
,:,(',:,..-,,,,,,,,_,,.("' 111 • \\\A l....-"'_::1 ~...-.Ill• \~ .~,. !'-"1 

~\ ~~ , • -..a v,.,.J_,.,...J ..J ' • fJ...- :.r-,, 
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Ketika Rasulullah Saw. melewati daerah Al-Hajar, beliau 
Saw. bersabda, "Janganlah kalian meminta bukti-bukti (Muk
jizat) karena hal itu pemah diminta oleh kaum Nabi Saleh. 
Dahulu unta itu datang ke sumber air dari lembah ini dan 
keluar dari lembah itu. Tetapi mereka (kaumnya) durhaka 
terhadap Rabb mereka, lalu mereka menyembelih unta .terse
but, maka mereka dihukum dengan suatu jeritan yang membf-~ 
nasakan semua orang dari mereka yang ad.a di kolong langit 
ini, kecuali seorang lelaki ( dari mereka) yang sedang ada di 
Tanah Suci. Ketika lelaki itu keluar dari Tanah Suci, ia pun 
tertimpa siksaan seperti yang menimpa kaumnya." Mereka 
bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah lelaki itu?" beliau 
Saw. menjawab, "Dia bemama Abu Righal." 

Kisah orang yang suka mencuri jamaah haji dengan tongkat 
bengkoknya diketengahkan oleh Imam Muslim melalui hadis J a
bi~ r.a. dalam salat gerhana, yang lafaznya seperti berikut: 

"'J ~.,.., ,,,.. ,,, . ,., ,, ;,.,,1, .. J.,,... ":'{'.. ,., ,, '~' ,..._ ,-:-,,. ,-! ~,.,, ~,..... 
~~ "'~" .... ,... .. ,... ""~ .. ).)~ 

:,~~J~l{,~ -~~(;'(,\ ij\j if 5~,~~ .. ~ ~ . .,,:, . .,, . ~ 
.,, ~ 

Hingga aku melihat pemilik tongkat bengkok itu di Mekah, 
dia suka mencuri jamaah haji dengan tongkat bengkoknya. 
Apabila ketahuan. maka ia beralasan. "Sesungguhnya barang 
ini terkait oleh tongkat bengkokku. • Tetapi jika tidak ketahu
an. maka ia membawa pergi barang tersebut. 

' 
Pada halaman 491 baris ke 4 dari atas, disebutkan, "Maka ia da-
tang dengan membawa roti dan minyak." Demikian yang disebut
kan di ~lalam salinan kitab Al-Adzkar. Tetapi hal ini keliru, yang 
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l;>enar. adalah: "Maka ia datang dengan membawa roti dan zabib 
. (anggur kering)." 

Pada halaman 542 baris ke 13 dari atas, disebutkan, "Rasu
lullah Saw. pernah bersabda dalam perang Hunain." 

Imam Suyuthi di dalam kitab Tuhfatul Abrat Binukat&l 
Adzkar mengatakan, "Menurut Al-Hafizh (Ibnu Hajar), memang 
demilcianlah menurut kitab salinan, yaitu Perang Hunain; pada
hal hal ini merupakan kekeliruan sejak dahulu. Sebenarnya ada
lah Perang Khaibar yang dalam kitab asalnya disebut Jubair, te
tapi hal ini pun keliru (salah tulis)." 

Pada halaman 573, baris ke 8 dari atas, disebutkan bahwa 
penulis .telah mengatakan, "Demikianlah yang terdapat di dalam 
salinan, 'Apabila mereka mengendarai,' tanpa menyebut perahu." 

Imam Suyuthi di dalam kitab Tuhfatul Abrar Binukatil 
Adzkar mengatakan bahwa menurut Al-Hafizh hadis ini dikete
ngahkan oleh Ibnu Murdawaih di dalam kitab Tafsir. Ia menye
butkan di dalamnya, "Apabila menaiki perahu." Sedangkan menu
rut lmam Thabrani.pada salah satu di antara dua riwayatnya di
sebutkan pula, "Apabila mereka mengendarai perahu." Dan dalam 
riwayat lain disebutkan, "Apabila mereka mengendarai perahu," 
seakan-akan syekh (yakni Imam Nawawi) menghendaki kitab 
lbnu Sinni. 

Pada halaman 790 baris ke 10 dari bawah, tentang kalimat 
murihiiy, hadis ini hasan. Hal ini keliru, yang benar lafaz muri
hiyya, yaitu bentuk isim fa'il dari araha. Demikian menurut riwa
yat Imam Bukhari di dalam Manaqib Jarir ibnu Abdulla.h Al
Bajali r.a. Sedangkan di dalam kitab Al-Maghazi disebutkan, "Ala 
turihuni" (Tidakkah engkau dapat membebaskanku). Hal yang 
sama disebutkan pula dalam Kitabul Jihad, yakni dalam bentuk 
mudhan". Latar belakang dari sabda Nabi Saw. yang mengatakan 
demikian karena beliau Saw. tidak senang melihat selai.n Allah 
Swt. disembah (di Jazirah Arabia, pent.). 
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