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RINGKASAN FIQIH ISLAM
BAB II
Fiqih Al Quran Dan Sunah Tentang:

1.

Fadhail Amal

2.

Akhlak

3.

Adab

4.

Dzikir

5.

Doa

Firman Allah :

ّ
َ ٗ ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ّ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ ُ َ ّ ٰ َ ٰ َن
ۡ َ ُۡ َ َ ّ
ٗ
٩ ��ِت َ لهم أجر� كب
ِ �ِ﴿ ِنَ �ٰذا ٱلق ۡر َءان َ�هدِي ِ لَ ِ� ِ� أقوم و�ب ِ� ٱلمؤ ِمن ِ� ٱَِين �عملون ٱ�َل
[٩ :﴾ ]ﻻﺮﺳاء

"Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus
dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal
saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang
yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab
yang pedih". (Q.S. Al Israa: 9-10).
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1. Fadhail Amal:
A. Fadhail
Fadhail Iman
Fadhail Ibadah
Fadhail Shalat
Fadhail Zakat
Fadhail Puasa
Fadhail Haji Dan Umrah
Fadhail Jihad
Fadhail Zikir
Fadhail Doa
Fadhail Muamalat
Fadhail Pergaulan
Fadhail Akhlak
Fadhail Al Quran Karim
Fadhail Nabi 
Fadhail Shabat Nabi.

5

1.

Fadhail Amal

Dalam bab ini penulis akan mengetengahkan sebagian ayat-ayat Al Qur'an
dan hadist shahih tentang fadhail amal yang mendekat diri kepada Allah,
sebagai pendorong (agar seseorang) giat beramal, memperbanyak amal shaleh,
berlomba-lomba dalam beramal dan merasakan nikmatnya beramal.
Penjelasan tentang keutamaan suatu amal akan membangkitkan semangat
serta kerinduan untuk beramal, dapat menciptakan kekutan rohani dan
jasmani, mengusir rasa malas dan keengganan, juga dapat menggerakkan
anggota tubuh untuk melakukan ketaatan dan ibadah.
Allah Allah  berfirman:

َ
َۡ
ۡ َ ٰ ّ �َ ۡ ُ َ ّ َ َ ّ ّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ّ ٰ َ ٰ َن
َٖ ��ت ِ َها ٱ ۡ�نۡ َ� ٰ ُر ۖ َُّ َما ُرزقُوا ْ م ِۡن َها مِن َ� َمر
ت � ِري مِن
ِ �ِ� ٱَِين ءامنوا وعمِلوا ٱ�َل
ٖ َ ت َ لهم
ِِ �﴿ و
ِ
َ
ُ
ّ َ َ ْ ُ َ ٗ
ْ ُ ُ َ
ۡ
َ ُ ٰ َ َ ۡ ُ َ ٞ َ ّ  طٞ َٰ ۡ ٓ َ ۡ َُ َ ٗ َٰ َ ُ
﴾ ٢ �ون
ِ � ّرِ ۡزقا قالوا �ٰذا ٱَِي ُرزِ� َنا مِن � ۡبل ۖ َو�توا بِهِۦ مت�بِهاۖ ولهم �ِيها أز�ج َّهَرة ۖ وهم �ِيها
[٢٥ :]ﺒﻟﻘﺮة
"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat
baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai
di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu,
mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu."
Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada
isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya". (Q.S. Al Baqarah: 25).


Keutamaan Ikhlas Dan Berniat Yang Baik.
1. Allah  berfirman:

ُۡ َّ ْ ُ َُۡ ّ ْٓ ُ ُ ٓ َ َ
َ ۡ ُ َ َٰ َ َ ٰ َ ّ ْ ُ ۡ ُ َ َ ٰ َ ّ ْ ُ ُ َ َ ٓ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ
ّ
َ
٥ لِص� � ٱ�ِين حنفاء و�قِيموا ٱصَلوة و�ؤتوا ٱزَكوة ۚ و�لِك دِين ٱلقيِم ِة
ِ � َ﴿ وما أمِروا ِ�َ ِ�عبدوا ٱ
[٥ :﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan
supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian
itulah agama yang lurus (Q.S. Al Bayyinah: 5) .
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2. Hadist Nabi :

َﻦ ﻣ
َ َ
ُ َ ْ َ َّ
ْ َ ﻲ
ﻤُﺆ ﻣ
ّ
ﺖ
ُ
ْ
َﻄ
َ
ﻮ
ّ
ﺳ
َ
 )) ِإ�ﻤﺎ اﻷ�ﻤﺎل: ﻳﻘﻮل َ�ْلَ ا
َُ َﻤِﻌ ُْ ر: ﻗﺎل ﺎب
ِ
ِ َْْ أَ �ِِْ الْ ِْﻨِ�َْ أَ ِﺑ ﺣﻔ ٍﺺ �ﻤﺮ ﺑ اﺨﻟ
َِّ�ﻪُ إِﻰﻟَ ا
ْ
َ
َ
ْ ِّ
إ
ْ َ َ
َ
�
ﺎ
 وَﻣَﻦ ْ ﺎﻛﻧﺖ،ِِ �َِّ وَرﺳُﻮْﻪﻟ
وَرَﺳُﻮْﻪﻟِِ ﻓَﻬِﺠ َﺮﺗُﻪُ ِﻰﻟَ ا
ُ ﻛ َﻧ ْﺖ ﻫِﺠْﺮَﺗ.ئ َﻣﺎ ﻧ َﻮى
ﺮ
ام
ٍ ِ ُ و َ�َِّﻤَﺎ ﻟِ ﻜﻞ،ِّﻴَّت
َ
ََ
َِ ةٍ ﻳِﻨْﻜ
ُ
ُْﺒ
ُ
ﻔﻖ ﻰﻠﻋ ﺻﺤﺘﻪ
((ﺤﻬَﺎ ﻓَﻬِﺠْﺮَﺗُﻪ إِﻰﻟَ ﻣَﺎ ﻫَﺎﺟَﺮَ إِﻴﻟْ ِﻪ
ِﺠْﺮَﺗُﻪُ ﺪﻟﻴَﺎ ﻳُﺼِﻴ ﻬَﺎ أَوْ امﺮَأ
ِ
ُ
Dari

Amirul

Mukminin

Abi

Hafsh

Umar

bin

Khatab

,

dia

berkata:

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya
seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, jika ia berniat hijrah karena
Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan siapa yang
hijrah karena dunia (harta, dan lain-lain ...) atau karena wanita yang akan
dinikahinya maka hijrahnya untuk apa yang ia niatkan” Muttafaq ’alaih.

1

0F

3. Hadist Nabi :

َ
ُ
ََ
ْ
ْ
ﻨْﻈ
َ
ّ
ِﻦْ أﻲﺑ ﻫُﺮَ�ْ َ  �َﺒْﺪ
ﺳ
 ))ّ ا�ََّ �َﻌﺎﻰﻟَ ﻻَ �َ ُﺮُ إِﻰﻟ ُﺻ َﻮ ِر� ْﻢ َوﻻ: َ�َﺎلَ رَُﻮل ا
: ﻗﺎل الﺮَّﻤﺣ ِﻦ ﺑ ْ ِﻦ َﺻﺨ ٍﺮ
ﺮَة
َ
ُُ َ
ْ
ﻨْﻈ
ُ
ُ
 وَﻟَ�ِﻦ ْ �َ ُﺮُ إِﻰﻟ ﻗﻠ ْﻮ�ِ� ْﻢ وأ� َﻤﺎ ِﻟ� ْﻢ (( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ،ْﻰﻟَ أَمْﻮَاﻟِ�ُﻢ
Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Sesungguhnya Allah 
tidak memandang kepada rupa kalian dan tidak pula kepada harta kalian tetapi
Allah memandang kepada hati dan amal kalian” . HR. Muslim. 2
1F

Keutamaan orang yang bercita-cita melakukan kebajikan

ّ
َ
ِﺑْﻦِ �َﺒْﺪ
ﻠ
َ َ َ�ﺒ-  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوى َ� ْﻦ ر�ﻪ َ�ُﻮل ا
الْﻤُﻄًّ ِ �َﻦ ْ ﺳ
ﺎرك
َ ر
ِو� ْﻦ أﻌﺒﺎس ﻋﺒﺪ ا�َّ ﺑْﻦِ �َﺒَّﺎس
ِﺐ
ِ
َ
َ
ِّﺌﺎت
َ َ �َﻤﻦْ ﻫﻢَّ ﺤﺑَ َﺴﻨَﺔ ﻓَﻠَ ْﻢ َ� ْﻌ َﻤﻠْ َﻬﺎ َﻛﺘ
َ َ ))َ �َﻌ: ﻗﺎل-َ�َﻌَﺎﻰﻟ
،َ �ُﻢَّ ﺑ�َّ ذَلﻚ، ِﺎﻰﻟَ ﻛﺘَﺐَ اﺤﻟَﺴَﻨَﺎتِ والﺴي
ﺒﻬﺎ
ٍ
ِ
َ
َ ْ َ َ
َ
ﻒ
َ َ َ �نْ ﻫﻢَّ ﺑِﻬَﺎ ﻓﻌَﻤِﻠَﻬَﺎ ﻛَﺘَﺒَﻬَﺎ ا�َّ ﻋَﺮﺸ
َ
 إِﻰﻟ
ٍِْﺿ
 و،ًﻌَﺎﻰﻟ ﻋِﻨْﺪَهُ ﺣﺴَﻨَﺔً ﺎﻛَمِﻠﺔ
َ ﺣَﺴَﻨَﺎتٍ إِﻰﻟ ﺳﺒ ِﻌ ِﻤﺎﺋ ٍﺔ ﻌ
َ َ
َ
ْ�ِﺜ
َ
ْ
ّ
َ� َو�ن َّ ﺑِﻬَﺎ �َﻌَﻤِﻠَﻬَﺎ ﻛَﺘَﺒَﻬَﺎ ا،ً وَ�نْ ﻫﻢَّ �ِﺴَيِّﺌَﺔٍ ﻓَﻠﻢْ �َﻌْﻤَﻠْﻬَﺎ ﻛَﺘﺒَﻬَﺎ ا�َُّ ﻋِﻨْﺪَهُ ﺣَﺴَﻨَﺔً ﺎﻛ ِمﻠﺔ،ٍَﺎفٍ ﻛَ َة
ّّ
ًَ َ ً ّ
َْ
.اﺣﺪة (( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ يِﺌﺔ و
Dari Ibnu Abbas , dari Rasulullah , beliau meriwayatkan dari Rabbnya, Allah
berfirman: “Sungguh Allah mencatat setiap kebaikan dan keburukan maka
barangsiapa yang ingin melaksanakan suatu kebaikan namun tidak jadi
1
2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 54 dan Muslim no hadist: 1907.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2564.
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melakukannya, maka pasti Allah mencatat di sisiNya sebagai sebuah kebaikan
yang sempurna, dan

jika ia ingin

melakukanya (kebaikan)

kemudian

melaksanakannya, maka Allah menuliskan untuknya sepuluh kebaikan hingga
digandakan menjadi tujuratus kali kebaikan dan bahkan lebih banyak dari itu,
dan jika ia ingin melakukan amal keburukan dan tidak jadi melaksanakannya,
Allah menuliskan baginya suatu kebaikan yang sempurna, dan jika ia
melakukannya Allah menuliskan satu dosa untuknya”. Muttafaq ’alaih. 1

1. Fadhail Iman
1. Allah  berfirman:

َۡ ٓ ّ
ّ ۡ ّ
َ
ّ ْ
ُ َ ّ ۡ ُ ّ ّ ّ َ ۡ َ َٰ ْ ٓ ُ َ
َ َ
سَ َماءِ َوٱ�� ِض
َجَنَ ٍة ع ۡرض َها ك َع ۡر ِض ٱ
﴿ سابِقوا إِ� مغفِر� ٖ مِن َ�ِ�م
ين َء َام ُنوا ب ِٱَ ِ َو ُر ُسلِهِۚۦ
ِ � ِ ُعِدَت
ۡ ۡ َۡ ُ ُّ َ ُٓ ََ َ
ۡ ّ ُ ۡ َ َ َ
[٢١ : ﴾ ]ﺤﻟﺪﻳﺪ٢ َ ذو ٱلفض ِل ٱل َع ِظي ِم
� ٰلِك فضل ٱَ ِ يُؤ�ِيهِ من �شاء ۚ وٱ
"Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan
syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang
yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah,
diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai
karunia yang besar (Q.S. Al Hadid: 21).
2. Allah  berfirman:

ً ُ
َ ۡ ُ ٰ ّ �َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ٰ َ ٰ ّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ ّ
[١٠٧ : ﴾ ]الﻜﻬﻒ١ �ت ٱل ِف ۡرد ۡو ِس ن ُز
َ ت �نت لهم
ِ ﴿ ِنَ ٱ
ِ �َِين ءامنوا وعمِلوا ٱ�َل
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka
adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal", (Q.S. Al Kahfi: 107).
3. Hadist Nabi :

َ َ َ َ ّ َْ
َ َ ُ َ َْ َ َْ ّ ي
ََ
َ َ ْ َ ُ َﻦ ﻲ
ﻮ
ﺳ
 وَر
ﻟَّﻲﺒ
ّ
: ُﻢَ ﻣﺎذا؟ ﻗﺎل:ْﻪﻟ( ِ�ﻴﻞ
ِ ِ َُ ِ )ِ�ْﻤَﺎنٌ ﺑﺎِﷲ: َُ اﻟﻌﻤ ِﻞ أﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎل ُِ  ﻞَ اﻨ: ﻗﺎل ْ أَ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮة
َ َ ٌ ّ ّ ٌ ْ ُ ْ ْ َ ّ َ َ َ َ ﺞٌ ﻣَﺮ
ّ
)ﻟِﻬَﺎدُ ﻲﻓِ ﺳَب
.ﻴﻪ
ﻠ
ﻋ
ﻖ
ﻔ
َُﺘ
(
ر
و
ﺒ
ّ
)
:
ﺎل
ﻗ
ا؟
ﺎذ
ﻣ
َُﻢ
:
ﻞ
ﻴ
�
(
َ�ِﻴْﻞِ ا
ِ ِ
ِ
Dari Abu Huraira , ia berkata: “Nabi  ditanya: "Amalan Apakah yang paling
afdhal?" beliau bersabda: “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya”, lalu amalan
apa lagi?

1

“Berjihad fi sabilillah”, Jawab Rasulullah. Kemudian ada yang

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 6491 dan Muslim no hadist: 131.

8

bertanya: “Kemudian amalan apa lagi?”, beliau bersabda:
Muttafaq ’alaih.

“Haji mabrur”.

1

4. Hadist Nabi:

َ
ُ ْ ُ َ َ َ ََ
َّ
َ َ
َ َُْ ْ َ
 )) َﻣﺎتَ وَﻫُﻮَ �َﻌْﻠَﻢُ �ﻧَّﻪُ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻَّ اﷲُ دَﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ(( أﺧﺮﺟﻪ: ﷲ
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل ا: ﻗﺎل �ﻦ �ﺜﻤﺎن
.مﺴﻠﻢ
Dari Utsman , ia berkata: Nabi  bersabda: "Barangsiapa yang mati dan dia
mengetahui bahwa tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya
selain Allah niscaya dia masuk surga". ( H.R. Muslim ). 2
4F

2. Fadhilah Ibadah
Fahadilah Wudhu'

َ َ
ّ
ّ
َ�َﻦ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ ّ
َﻦ
ﺳ
ََﺎلَ ر
:
ﺎل
 ﻗ ﺎن
ِ ﺧ َﺮﺟﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎ ُه ِﻣﻦ ﺟ ِﺴ ِﺪه، ) ْ ﺗَﻮَﺿَﺄ ﻓﺄﺣﺴ َﻦ ال ُﻮﺿﻮ َء: َ�ُﻮل ا
ِ
ٍ َْ �ُﺜْﻤَﺎنَ ﺑْﻦِ �َﻔ
َ
َْ
َ ْ ﺤﺗ
ٌ.ﺖ أَ ْﻇ َﻔﺎره( َر َو ُاه ُمﺴﻠﻢ
َِْﺘّ ﺨﺗُج َ ﻣ ﻦ
ِِ
ِ
Dari Utsman bin Afan , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang
berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya maka keluarlah dosa-dosanya dari
tubuhnya bahkan dosa-dosa itu keluar dari bawah kukunya juga keluar”. HR.
Muslim. 3
5F

Fadhilah Mendahulukan Yang Kanan

ِّ
َ َ َ َ�َﻦ
َّ
ّ
ََ
ّ
ْ َ َ
ﺳ
 ُﺘَﻔ ٌﻖ. َو�ﻨﻌﻠﻪ، وَﺗَﺮَﺟُ ِﻠ ِﻪ،ِ ِ ﻃُﻬُﻮ ْرِه: ِﺒُﻪُ اﺘﻟَْﻴَﻤُّﻦُ ﻲﻓِ ﺷَﺄْﻧِﻪِ ﻠﻛُ ِﻪ َ�ُﻮل ا
ََنَ ر
: ﻗﺎﻟﺖ  ﺎﻋ�ِﺸﺔ
ْ
ِ
ََ
.ﻴﻪ
ِ ﻋﻠ
Dari `Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: “Rasulullah  sangat menyukai
memaulai dari kanan dalam setiap pekerjaannya; bersuci, menyisir rambut dan
memakai sandal”. Muttafaq ’alaih.

4
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Fadhailah Shalat Sunat Wudhu'

ُ َُ
َﻦ
َ
َ
ُ
ّ ﻪُ ﺳَﻤِﻊ ا ﻨﻟَّﻲﺒ
ّ �َ �ُﻢَّ �َﻘُﻮ مُْ �َﻴُﺼ، ُْﻠِﻢٍ �َﺘَﻮَﺿَّﺄُ �َﻴُﺤْﺴِﻦُ وُﺿﻮْءَه
ِ
 )) َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ:  �ﻘ ْﻮل ِ
  ُﻋﻘْﺒَﺔَ ﺑْﻦِ ﺎﻋ ِم ٍﺮ
ْ
َ
ُّ
.َﻌﺘَ�ِْ ﻣُﻘْﺒِﻞٌ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ ﺑِﻘَﻠْﺒِﻪِ وَوَﺟْﻬِﻪِ إ ِﻻَّ وَﺟَﺒَﺖْ ﻪﻟَُ اْﺠﻟَﻨَﺔ (( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 26 dan Muslim no hadist: 83.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 26.
3
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 245.
4
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :168 dan Muslim no hadist: 268.
2
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Dari Uqbah bin 'Amir  bahwa dia mendengar Nabi  bersabda: "Tidaklah
seorang muslim berwudhu dengan sempurna kemudian mendirikan shalat dua
rakaat dengan hati dan wajah yang penuh kekhusyuan niscaya wajib baginya
mendapatkan balasan surga". ( H.R. Muslim ).

1
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Fadhilah Azan
Hadist Nabi :

َ ُ رَاك
َ ْ ْ َﻋﺒْﺪِ ا�َِّ ﺑْﻦِ �َﺒْﺪِ الﺮَّﻤ
ُ
َ َ وَاْﺒﻟَﺎدِﻳَﺔَ؛ ﻓَﺈ
ْ ُْ
ِذَا ﻛُﻨْﺖَ ﻲﻓ
  أَ َ ﺤﺗُِﺐّ اْﻟﻐَﻨﻢ: َﺎلَ ﻪﻟ ﺣ ِﻦ أّ أَﺑَﺎ ﺳَﻌِﻴْﺪٍ اﺨﻟﺪ ِري
ِ
ْ
َ
َ ُ ّ ﻓَﺈ
َ
َ ْ َ
َ
َ
ُ تا
 ﺟِﻦٌّ َوﻻ،ِلﻤذِّن
ﻤِﻚ أَوْ ﺑَﺎدِ�ْﺘَﻚَ؛ ﻓﺄَذِﻧْﺖَ ِلﻠﺼَّﻼَة ِ؛ ﻓَﺎرْ�َﻊْ ﺻَﻮْﺗَﻚَ ﺑِﺎﻨﻟِّﺪَاءَ؛ ِﻧَﻪ ﻻ � َ ْﺴ َﻤ ُﻊ َﻣﺪى ﺻﻮ
ٌ ْ َ َُْ َ َ َ َ ْ َ َْ َُ
ّ
 و،ٌ
ﺳ
ﺪ
ﻴ
ﻌ
ﺳ
ﻮ
ﺑ
أ
ﺎل
ﻗ
ﺔ
ﺎﻣ
ﻴ
ﻘ
اﻟ
م
ﻮ
ﻳ
 إِﻻَّ ﺷَﻬِﺪَ ﻪﻟ،ٌء
.ُّ  َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي. َ�ُﻮلَ ا
َْﺘُﻪُ ﻣِﻦ ْر
:
ََْﻻَ ﻲﺷ
ِ
ِ
ِ
َﻤِﻌ
ِ
ْﺲ
Dari Abdullah bin Abdurrahman bahwa Abu Sa'id Al Khudri , berkata
kepadanya: “Sesungguhnya aku melihat engkau menyukai kambing dan
padang, maka bila engkau berada di tempat pengembala atau di padang
kumandangkanlah azan shalat, angkat suaramu ketika mengumandangkannya
karena sesungguhnya setiap jin, manusia dan sesuatu yang mendengar suara
orang yang azan, ia akan menjadi saksi untuknya di hari kiamat”. Abu Sa'id Al
Khudri  berkata: “Aku mendengarnya dari Rasulullah ”. HR. Bukhari

2
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Hadist Nabi :

َ
َْ ّ
ّ
َ َ ْ َ ُ َ�َﻦ ﻲ
َِﻢُ اﻨﻟَّﺎسُ ﻣَﺎ ﻲﻓ
ﺳ
َء
اﻨﻟِّﺪَا وَالﺼَّﻒِّ اْﻷَوَّلِ؛ �ُﻢَّ لَﻢْ �َِﺪُوْا إِﻻَ أن
) : ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َ نّ ر ْ أَ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
َ َ ٌ َّ ْ ُ ََ َْ َْ َ ْ ُ َ َْ
.ﻴﻪ
ِ �ﺴﺘ ِﻬﻤﻮا ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻻﺳﺘﻬﻤﻮا( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Huraira , Rasulullah  bersabda: “Jikalau manusia mengetahui apa
yang mereka dapatkan pada azan dan shaf yang pertama, kemudian mereka
tidak mendapatkannya kecuali dengan cara diundi niscaya mereka akan minta
diundi”. Muttafaq ’alaih.

3
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Hadist Nabi :

َ َُ
ّ
َ َْﻤُﺆَذِّﻧُﻮْنَ أَﻃْﻮَلُ اﻨﻟَﺎس أَ ْ�ﻨَﺎﻗﺎ ً ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
ُ  َﺳﻤ ْﻌ: ﻗَ َﺎل َ� ْﻦ ُﻣ َﻌﺎو َ� َﺔ
ٌﺎﻣﺔ( َر َو ُاه ُمﺴﻠﻢ
) : �ﻘ ْﻮل َ�ل ا
ﺖ َر ُﺳ
ِ ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 234.
. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 609.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :615 dan Muslim no hadist: 437.
2
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Dari Muawiyah , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: “Para
muazin di hari kiamat adalah orang yang paling panjang lehernya”. HR. Muslim.
1

1- Fadhail Shalat
Fadhilah berjalan menuju masjid serta shalat berjamaah di masjid.



1. Hadist Nabi :

ََ
ْ�ِ ﺗَﺰ
ّ
َ َ ْ َ ُ َ�َﻦ ﻲ
َ
ﺳ
ِ وَ ﺻَﻼَﺗِﻪَ ﻲﻓ ُﺳ ْﻮ ِﻗ ِﻪ
ِ ﻲﻓ
ﺗِﻪ
ﺪُ ﻰﻠﻋََ ﺻَﻼ
)
:

َ�ُﻮل ا
ََﺎلَ ر
:
ل
ﻗﺎ

ة
ْ أَ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮ
ُ اﺤﻟَْﻤِﻴْﻊ
ِ  ﺑَيْﺘِﻪ
ِ
ِ
ِ
 ﻓ،َّﺄ
َ
َ
َ
ً ُ َْ َ ََ ّ
ْ�ُﻢ
ُﻻَ ﻳُﺮِ�ْﺪ
 و،َإِذَا ﺗﻮَﺿَ َ ﺄَﺣْﺴَﻦ
َ
َ ً َﺧْﺴﺎ
 ل ْﻢ � ُﻂ ﺧ ْﻄ َﻮة،إِﻻَّ الﺼَﻼة
َأَﻰﺗ
ﺟَﺔً؛ ﻓَﺈِنَّ أَﺣَﺪ
�ْﻦَ دَر
و
َالْﻤَﺴْﺠِﺪ
ْ
َ
 و،ٌﻊَ اﷲُ ﺑِﻬَﺎ دَرَﺟ ﺔ
َ
َ
َ
ّ ِلﻤ ْﺴَ ﺎﻛَن ﻲﻓ
َ  َو�ذا َد َﺧﻞ ا، ﺣَﻰﺘَ ﻳَ ْﺪ ُﺧ َﻞ ال ْ َﻤ ْﺴﺠ َﺪ،ٌَﺣُﻂَّ �َﻨْﻪُ ﺧَﻄِﻴْﺌَﺔ
ّ
 الﺼَﻼ ِة َﻣﺎ
َ
َ�َّ ر
ِ
ِ
َ
َ
َ
َُْ
ْ ّ �َِي ﻳُﺼ
َّ وَﺗُﺼَ�ِّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اْلﻤَﻼَﺋِ�ﺔُ ﻣَﺎدَامَ ﻲﻓِ �َْﻠِﺴِﻪِ اﺬﻟ، ُ ﺤﺗْبِﺴُﻪ
 ّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻪﻟَُ اَلﻠّﻬُﻢَّ اْرﻤﺣﻪ! َﻣﺎ ل ْﻢ:ِ ِ�ﻴ ِﻪ
ََ ٌ َّ
ْ ْ ُْ
.ﻴﻪ
ِ � ِﺪث ِﻓﻴ ِﻪ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Shalat yang dilakukan
oleh seseorang secara berjamaah dilipatgandakan baginya dari shalat yang dia
lakukan di rumahnya dan di pasar sebanyak dua puluh lima kali lipat, karena
sesungguhnya ketika dia berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian
keluar menuju masjid dengan tujuan hanya untuk melaksanakan shalat, maka
tidaklah satu langkah yang ia langkahkan melainkan diangkat baginya satu
derajat dan dihapuskan baginya satu kesalahan hingga dia memasuki masjid,
dan apabila dia telah masuk masjid, maka dia dianggap sedang dalam shalat
selama dirinya menunggu shalat, malaikatpun berdo'a baignya selama dia
menetap di tempat tersebut: "Ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikanlah rahmat
kepadanya" selama dia tidak berhadas. Muttafaq ’alaih. 2
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2. Hadist Nabi :

َ
َ َ
َِ ةِ اﻟْﻔَﺬ
ّ
ّ ً َ ََ َْ ْ
ُ
ٌُﺘَ َﻔﻖ
ﺳ
َ
(ّ �ِﺴَﺒْﻊٍ وَﻋِﺮﺸ�ﻦ درﺟﺔ
 )َةُ اْﺠﻟَﻤﺎﻋَﺔِ أَﻓْﻀَﻞُ ﻣِﻦْ ﺻَﻼ: ﻗﺎل َ�ُﻮلَ ا
َ نّ ر َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ � َﻤ َﺮ
ِ
ِ
ََ
.ﻴﻪ
ِ ﻋﻠ
Dari Ibnu Umar  bahwa Rasulullah  bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama
daripada shalat sendiri sebanyak dua puluh tujuh derajat”. Muttafaq’alaih. 3
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 Fadhilah orang yang datang ke masjid do'a pagi dan petang.
1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 387.
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :477 dan Muslim no hadist: 649.
3
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :645 dan Muslim no hadist: 650.
2
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َ َ َ َّ
ﻲ
َ َ
َ
ُ
ّ  أَﻋ
َ َا إِﻰﻟ الْﻤَﺴْﺠِﺪِ أَوْ رَاح
ّ   اﻨﻟَّﻲﺒ َﻦ ْ أَﺑ ُﻫ َﺮ ْ� َﺮ َة
ﺪَ ا�َُّ ﻪﻟَُ ﻲﻓِ اْﺠﻟَﻨَّﺔِ ﻧُﺰﻻً ﻠﻛُ َﻤﺎ ﻏﺪا أ ْو
) : ﻗﺎل ِ
ِ
ِ
َْ َ ٌ َ ّ َ َ
.راح( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Abu Huraira , dari Nabi  ia berkata: “Siapa yang berangkat ke masjid di
waktu pagi atau sore, Allah menyediakan baginya hidangan baginya di surga
ketika ia berada di waktu pagi atau sore” Muttafaq ’alaih. 1
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 Fadhilah datang menuju masjid dengan tenang dan khusyu'.

َ َ
َُُْ
ّ
َ َُْْ َ ْ َ ْ َ ْ ََُْ َ َُْْ َ َ َ ّ
ﺖ
َ َ ْ َ ُ َﻦ ﻲ
ﺳ
 وأﺗﻮﻫﺎ، )ِذَا ﺛﻮب ِلﻠﺼَﻼ ِة ﻓﻼ ﺗﺄﺗﻮﻫﺎ وأ�ﺘﻢ �ﺴﻌﻮن: �ﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َ َﻤِﻌ ُْ ر: ﻗﺎل ْ أَ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
َ
ّ
َ َ ّ
 �َﻤَﺎ َأدْر،ُُ  الﺴَّﻜِﻴْﻨَﺔ
َ
ْ�ُﻢ
 � ُﻬ َﻮ، ﻌْﻤِﺪُ إِﻰﻟَّ الﺼَﻼ ِة
� َإِذَا ﺎﻛَن
 ﻓَﺈِنَّ أَﺣَﺪ، َ�ْﺘُﻢْ َﻓَﺼَﻠُ ْﻮا َوﺗَ�ُﻢْ ﻓَﺄَﺗِﻤُّﻮْا
َﻋ َﻠﻴْ�ُﻢ
ََ ٌ َّ
َ َ
ﻴﻪ
ﻠ
ﻋ
ﻖ
ﻔ
َُﺘ
.
(
ة
ﻼ
ٍ ِﻓ ﺻ
ِ
Dari Abu Huraira , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: “Bila
iqamat untuk shalat telah dikumandangkan, janganlah mendatanginya dengan
berlari tapi datangilah dengan berjala, dan tetaplah tenang, maka ikutilah shalat
pada raka’at yang

kalian

dapatkan

sedangkan

raka’at

yang

tertinggal

sempurnakanlah karena sesungguhnya salah seorang kamu bila menunju shalat
(masjid) berarti ia telah berada dalam keadaan shalat”. Muttafaq ’alaih. . 2
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 Fadhilah mengucapkan "Aamiin"

َ
َ َ
َ َ
َ ََﺖِ اْﻤﻟ
ّ
َ َ ْ َ ُ َﻦ ﻲ
ْ ََ ََ ْ
َ
ّ
ﺳ
آﻣ� ﻓﻮا�ﻘﺖ
 َا ﻗَﺎل أﺣَﺪُ�ُﻢْ آﻣِ�ْ وَﻗَﺎﻟ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َ نّ ر ْ أَ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ :ﻼﺋِ�َﺔُ ﻲﻓِ الﺴَﻤﺎ ِء
ِ
َْ
ّ
 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ﺣْﺪَاﻫُﻤَﺎ اْﻷُﺧْﺮَى ﻏُﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ �َﻘَﺪَ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ
Dari Abu Huraira  bahwa Rasulullah  bersabda: "Apabila salah seorang
kalian mengucapkan "Aamiin" dan para malaikatpun di langit mengucapkan
"Aamiin", ternyata kedua Aamiin tersebut dalam waktu yang bersamaan maka
diampuni dosa orang yang mengucapkanya". Muttafaq alaih.


Fadhilah shalat di awal waktu

1

. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :662 dan Muslim no hadist: 669.
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :636 dan Muslim no hadist: 602.
3
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :781 dan Muslim no hadist: 410.
2

12

3

15F

َ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ ّ ي
ّ
َ
 َﺄَﻟْﺖُ ﺳ: ﻗَ َﺎل َو َﻋﻦ اﺑْﻦ َم ْﺴ ُﻌ ْﻮد
ّ :ّﻼَةُ ﻰﻠﻋ َوﻗْﺘ َﻬﺎ( ﻗﻠﺖ
َ
)
:
ﺎل
ﻗ
؟
ﻞ
ﻀ
ﻓ
أ
ﺎل
ﻤ
�
ﻷ
ا
ُ
َ
:

َ�ُﻮلَ ا
َ ر
َُﻢ
ﺼ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ي
ي
ْ
ُﻟِْﻬﺎَد
َ
َ َ ّ
ََ
ُْ َُ ّ
َ
َّ
ّ
ﻲﻓِ ﺳَب
ُ ﺮُّ اْلﻮَاﺪﻟﻳْﻦ( ُﻗﻠ
َ
) : ﻢَّ أَ ُّ؟ ﻗﺎل:ﺖ
)
:
ﺎل
َ ُ؟ ﻗ
 ول ِﻮ ﷲ
ِ
ِ ِﻴْﻞِ ا�َ( َﺎلَ ﺣَﺪَﺛ ِ� ﺑِِﻦَ رﺳﻮل ا
ِ
ِ
ََ ٌ َّ
َ ْﺰﺘ
.ﻴﻪ
ِ َدْﺗُﻪُ لَﺰَادَ�ِ  ﻣُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Ibnu Mas`ud  berkata : “Aku bertanya kepada Rasulullah : “Apakah
amalan yang paling afdhal?”, beliau bersabda:

“Shalat pada waktunya”, aku

berkata kembali: “Kemudian apa?", beliau bersabda: “Berbakti kepada kedua
orang tua”, kemudian apa?”, beliau bersabda:

“Berjihad fi sabilillah”. Ibnu

Mas'ud berkata: Rasulullah  telah menyampaikannya kepadaku secara
langsung,

jikalau

aku

meminta

tambahan

nasehat

lagi

niscaya

beliau

menambahnya. Muttafaq ’alaih. 1
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 Fadhilah shalat shubuh dan ashar.
1. Hadist Nabi :

ْ َ ْ َ ﻦْ أَﻲﺑِ مُﻮ ﻰ
َ َ
ّ
َْ َ ٌ َّ َّ
َ
 َّ�َ ﺻ
ﺳ
.اﻟْﺮﺒَْدَﻳْﻦِ دَﺧﻞ اﺠﻟَْﻨَﺔ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠﻴ ِﻪ
) : َ�ُﻮل ا
َ َﻗﺎلَ ر،َ َﺎل ْﺳ اﻷﺷﻌ ِﺮي
ِ

Dari Abu Musa Al Asy’ari , ia berkata: “Rasulullah  bersabda:
“Barangsiapa yang melakukan shalat Shubuh dan Ashar (berjamaah) dia
akan masuk surga”. Muttafaq ’alaih. 2
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2. Hadist Nabi :

َ ََ
َ
ُْ َُ َ
ْ
َ َ
َ
َ ْ ﻦْ أَﻲﺑِ ﺑَﺮ
ّ : ﻗَﺎل ﺼ َة
 ﻫﺬِهِ الﺼَّﻼَةَ ﻋُﺮِﺿَﺖْ ﻰﻠﻋَ ﻣَﻦ ْ ﺎﻛن
) :ﺨﻤﺺ �ﻘﺎل
ِ َ�َ ﺑِﻨﺎ رﺳﻮل ا
ِ  ْﻌَﺮﺼَْ ﺑِﺎﻤﻟ ﷲ
َ َ ّﻌُﻮ ﻫَﺎ �َﻤَﻦ  ﺣَﺎ�َﻆ
َّْ
َ َ
 (( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.. �
ْ ﺒْﻠَ�ُﻢْ ﻓَﻀﻴ
ِ �َْ َ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺎﻛن َُ أَﺟْﺮُهُ مَﺮ
Dari Abu Bashrah  dia berkata: "Kami shalat ashar bersama rasulullah  di
Makhmash, lalu beliau bersabda: shalat ini difardhukan kepada umat
sebelum kalian akan tetapi mereka melalaikannya. Maka siapa yang
menjaganya untuk dua pahala (H.R. Muslim). 3
18F

 Fadhilah shalat 'Isya dan Shubuh berjamaah.
1

. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :527 dan Muslim no hadist: 85.
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :574 dan Muslim no hadist: 635.
3
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 830.
2
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ََ َ
َ َ
ُ َُ
َ َُْ ْ َ
ّ
ْ ّ
ﺖُْ ﺳ
، ) َﺻ�َّ اْﻟﻌِﺸَﺎءَ ﻲﻓِ ﻤﺟََﺎﻋَﺔٍ؛ ﻓَﻜ��ّﻤَﺎ ﻗَﺎمَ ﻧِﺼْﻒَ اﻟَﻠﻴ ِﻞ: �ﻘ ْﻮل َ�ُﻮل ا
َ ر
:
ﺎل
 ﻗ َﻤِﻌ �ﻦ �ﺜﻤﺎن
ِ
َ
َ
َ  ﻤﺟ
 َّ�ََﻜَ�َ�َّﻤﺎ ﺻ
َ َ ِﻦْ ﺻَ�َّ  الﺼُّﺒْﺢَ ﻲﻓ
ٌ.الﻠَّﻴْﻞَ ﻠﻛُّ ُﻪ( َر َو ُاه ُمﺴﻠﻢ
ﺎﻋ
ِ
Dari ‘Utsman bin ‘Affan , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda:
“Barangsiapa yang mendirikan shalat isya secara

berjamaah seolah-olah ia

telah melakukan shalat setengh malam, dan barangsiapa yang melakukan
shalat shubuh secara berjamaah maka seolah-olah ia telah melakukan shalat
sepanjang malam”. HR. Muslim. 1
19F

 Fadhilah menunggu shalat setelah selesai melakukan shalat

َ ّ
َ
ُ
ّ
َُْ
َ دُﻟُّ�ُﻢْ ﻰﻠﻋ َ�ﻤْﺤُﻮ ا�َُّ ﺑِﻪِ اﺨﻟَْﻄ
َ
ﺳ
َ
َ
َ َ ﺑ: اﺪﻟَ َرﺟﺎ ِت؟( ﻗَﺎل ْﻮا
) : َ�ُﻮل ا
َ ﻗَﺎلَ ر،َﺎَل
 َو�ﻨﻪ
!�
ﺮْ�َﻊُ ﺑِﻪ
�َﺎﻳَﺎ و
َ أ
ِ
ِ
ُ ْ
ﺮﺜَْة
َ ّ
َ َ ّ
َ
لﻮُﺿ ﻮْءِ ﻰﻠﻋََ الْﻤ َ ﺎﻜَرِه
ﻌ
ﺳ
ْﺪَ الﺼَﻼ ِة؛
َ� ِ وَاْﻧﺘِﻈَﺎرُ الﺼَّﻼَة،
ﺎﺟِﺪ
 اﺨﻟُْﻄَﺎ إِﻰﻟَ الْﻤَﺴ
ُ
َ
ِ
)
:
ﺎل
 ﻗ.َ�ُﻮل ا
ََﺎ ر
ُ ا
�َ و،
ِ
ِ
ّ
.َﺬﻟِ�ُﻢُ الﺮِ َ�ﺎ ُط( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Maukah kalian aku
beritahu sesuatu yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat?”,
para sahabat menjawab: “Tentu (wahai Rasulullah ), beliau bersabda:
“Menyempurnakan wudhu pada anggota wudhu yang sulit (disentuh air) dan
memperbanyak langkah menuju masjid (untuk shalat jamaah) dan menunggu
(masuk) waktu shalat setelah melakukan shalat (fardhu), maka itulah ribath
(jihad pada posisi garis yang berbatasan dengan daerah musuh)”.HR. Muslim. 2
20F

 Fadhilah menetap di masjid setelah shalat Shubuh.

�
ََ
َْ ُ َ ُ َُ
َ َ ْ َ
َُ َ َ َ
َ َ� ْﻦ َﺳ
 ﺎﻛن ﻻ �ﻘ ْﻮ ُم، َﻌَﻢْ ﻛَﺜِ�ًْا:؟ ﻗﺎل ﷲ
ا
ل
ﻮ
ﺳ
ر
ﺲ
ل
ﺎ
ُﻨْﺖَ ﺠﺗ
َﻠْﺖُ ﺠﻟَِﺎِﺑﺮِ ﺑْﻦِ ﺳَﻤُﺮَةَ أ
:
ﺎل
ﺑﻦ ﺣﺮ ٍب ﻗ
ﺎك
ﻤ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ ُ ْ ّ
 ﻓَﺈ،ُﺢَ أَوِ اﻟْﻐَﺪَاةَ ﺣَﻰﺘَّ �َﻄْﻠُﻊَ الﺸَّﻤْﺲ
َ
 أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ. ِذَا ﻃَﻠَﻌَﺖْ الﺸَﻤﺲ ﻗﺎم
ْﻼَّهُ اﺬﻟَِي ﻳُﺼَ�ِّ �ِﻴْﻪِ الﺼُّﺒ

 Dari Samak bin Harb ia berkata: "Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah:
"Apakah engkau pernah duduk bersama rasulullah ?" dia menjawab: "Ya,
sering". Beliau setelah shalat shubuh selalu menatap di masjid hingga matahari
terbit. Dan apabila matahari telah terbit maka beliaupun keluar". (H.R. Muslim).
3

21F

 Fadhilah Hari Jum'at

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 656.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 251.
3
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 670.
2
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َ َ
َ َ
ُ ْ
ّ
َ
َ َ ْ َ ُ َ�َﻦ ﻲ
ْ ْ
َ
ﺳ
، ِ�ﻴ ِﻪ ﺧ ِﻠ َﻖ آد ُم:ﺖْ ﻋَﻠﻴْﻪِ الﺸَّﻤْﺲُ ﻳَﻮْمَ اﺠﻟُﻤ َﻌ ِﺔ
 )�ُْ ﻳَﻮْمٍ ﻃَﻠﻌ: َ�ُﻮل ا
ََﺎلَ ر
:
ﺎل
ﻗ

ة
ْ أَ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮ
ِ
ْ
َ�ِﻴْﻪ
. وﻻ ﺗﻘﻮم الﺴﺎﻋﺔ إﻻ ﻲﻓ ﻳﻮم اﺠﻟﻤﻌﺔ ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ، وَ�ِﻴْﻪِ أُﺧْﺮِجَ ﻣِﻨْﻬَﺎ،َِ أَدْﺧَﻞَ اﺠﻟ َﺔ
Dari Abu Huraira , ia berkata : “Rasulullah  bersabda: “Sebaik-baik hari di
mana matahari terbit padanya adalah hari Jum’at, di hari itu Adam dimasukan
ke dalam surga dan pada hari itu Adam dikeluarkan dari surga dan hari kiamat
akan terjadi pada hari Jum'at”. HR. Muslim.

1

2F

 Fadhilah mandi Jumat, mendengarkan khutbah dan shalat jum'at

ْ
َ َُْ ّ
� ُ َ ََ ﺎ ﻗُﺪِّر
َ َ
 اﻏْتَﺴ
َ َ ْ َ ُ َﻦ ﻲ
َ
ُ
 اﻨﻟَّﻲﺒ
ُ
ّ
ﻪﻟ ﻢَّ أَﻧْﺼَﺖ ﺣَﻰﺘَ �ﻔﺮغ
َﻞَ �ُﻢَّ أَﻰﺗَ اﺠﻟ ﻓَﺼَ�َّ ﻣ
ِ)) : ﻗﺎل ِِ
 ْ أَ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ُ
َ
َ
. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.(( ٍﻔِﺮَ ﻪﻟَُ ﻣَﺎ ﺑَيْﻨَﻪُ وَ��َْ اﺠﻟُْﻤْﻌَﺔِ اْﻷُﺧْﺮَى وَﻓَﻀْﻞِ ﺛَﻼَﺛَﺔِ �َﻳَّﺎم
 �ُﻢَّ ﻳُﺼَ�ِ ﻣ َ ﻌَﻪُ ﻏ،ِ ﺧُﻄْﺒَﺘِﻪ
Dari Abu Hurairah  dari Nabi , beliau bersabda: barang siapa mandi
kemudian pergi Jum'at lalu melakukan shalat sunat semampunya dan diam
hingga selesai khutbah kemudian shalat Jum'at bersama imam niscaya Allah
akan mengampuni dosanya pada hari itu hingga Jum'at yang akan datang
ditambah tiga hari. (H.R. Muslim). 2
23F

َ ٌَ َ َْ
َ َ َ َ ْ ُْ
ّ
 َﻛَﺮَ ﻳَﻮ َ�ُﻮل ا
 نَ ﺳ َﻦ ْ أَﻲﺑ ُﻫ َﺮ�ْ َﺮ َة
ٌ ﻻ ﻳُ َﻮاﻓ ُﻘ َﻬﺎ َ�ﺒْ ٌﺪ ُم ْﺴﻠ ٌﻢ؛ َو ُﻫ َﻮ َﻗﺎ
ﺋﻢ
ﺔ
ﺎﻋ
ﺳ
ﺎ
ﻬ
ﻴ
�
)
:
ﺎل
ﻘ
�
،
ﺔ
ﻌ
ﻤ
ْمَ اﺠﻟ
َّ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ٌ َ ّ َ ُ ّ ّ ُ َأ  �ِﻴَﺪِهَ �ُﻘَﻠ
�ْﻄ
.ﻴﻪ
َ�ِّ �َﺴْﺄَلُ ا�ََّ ﺷَيْﺌﺎً؛ إِﻻَّ أَ َﺎهُ إِﻳَﺎه( َﺷَﺎر
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ.ﻠِـﻬﺎ
Dari Abu Huraira , bahwa Rasulullah  menceritakan tentang hari jum’at lalu
bersabda: “Di hari itu ada saat tertentu, di mana tidaklah seorang muslim
mendapatkannya sementara dia berdiri shalat lalu meminta sesuatu kepada
Allah , melainkan Allah mengbabulkan permintaan tersebut baginya”, beliau
mengisyaratkan dengan tangannya yang berarti sedikit ." (muttafaq alaih )

3

24F

 Fadilah Sunat Rawatib.

ّ
ّ
ﺳ
ُﻮل ا�َ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
َﻤﻌﺖ ر
:أم اﻤﻟﺆﻣﻨ� أم ﺣﺒيﺒﺔ رمﻠﺔ ﺑﻨﺖ أﻲﺑ ﺳﻔﻴﺎن رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ِ
ّ
ّ
َ� )ﻋﺒﺪ مﺴﻠﻢ ﻳﺼ� ﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻞﻛ ﻳﻮمٍ اﺛنﻲﺘ ﻋﺮﺸة ر�ﻌﺔ؛ ﺗﻄﻮﺎﻋً ﻏ� اﻟﻔﺮ�ﻀﺔ؛ إﻻ ﺑ� ا:وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
. ﻓﻤﺎ ﺑﺮﺣﺖ أﺻﻠﻴﻬﻦ ﺑﻌﺪ َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ:( ﻗﺎﻟﺖ أم ﺣﺒيﺒﺔ-إﻻ ﺑ� ﻪﻟ ﺑﻴﺖ ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ- ،ﺑيﺘﺎً ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 854.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 857.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :935 dan Muslim no hadist: 852.
2
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Dari Ummul Mukminin, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan r.a ia
berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda: “Tidak seorangpun hamba

muslim melakukan shalat sunat karena Allah Ta’ala setiap hari 12 rakaat melainkan
Allah dirikan rumah untuknya di surga (atau “melainkan dirikan untuknya rumah di
surga”) Ummu Habibah berkata: “Semenjak itu saya selalu melakukannya”. HR.
Muslim. 1
 Fadilah Tahajud dan Qiyamullail.
1. Allah Taala berfirman:

ّٓ ٞ َۡ ََُۡ ََ
ۡ
َ ُ
َ ُ َۡ
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ُ َٰ َ َ َ
ّ ون
ّ َ�َ ُه ۡم َخ ۡو ٗفا َو َط َم ٗعا
 ف� �علم �فس َا١ َمِمَا َر َزق َ�ٰ ُه ۡم يُنفِقون
جعِ يدع
﴿ �تج
ِ ا� جنو�هم ع ِن ٱلمضا
َ
َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َۢ ٓ َ َ ُ ۡ ّ ّ ُ َ َ ۡ ُ
[١٧ ،١٦ :  ﴾ ]الﺴﺠﺪة١ � جزاء بِما �نوا �عملون
ٖ �أخ ِ� لهم مِن ُرَة ِ أ
"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada
Rabbnya dengan penuh rasa takut dan penuh harap, serta mereka menafkahkan
apa pun rejeki yang Kami berikan. Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat
yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa
yang mereka kerjakan. (Q.S. As Sajdah: 16-17 ) .

2. Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
 وأﻓﻀﻞ الﺼﻼة، )ﻀﻞ الﺼﻴﺎم ﺑﻌﺪ رمﻀﺎن ﺷﻬﺮ ا�َّ اﻤﻟﺤﺮم:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎل ﻋﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
.ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮ�ﻀﺔ ﺻﻼة الﻠﻴﻞ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Huraira r.a ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda : “Puasa yang
paling afdol setelah puasa Ramadhan adalah puasa di Bulan Muharram, dan shalat
yang paling afdol setelah shalat fardu adalah shalat malam”. HR. Muslim. 2
26F

 Fadhilah Witir di akhir malam.

ّ
ﺳ
 وﻣﻦ ﻃﻤﻊ أن، )ﻦ ﺧﺎف أن ﻻ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ آﺧﺮ الﻠﻴﻞ؛ ﻓﻠﻴﻮﺗﺮ أوﻪﻟ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎل وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
ِ
. وذلﻚ أﻓﻀﻞ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ،ﻳﻘﻮم آﺧﺮ الﻠﻴﻞ؛ ﻓﺈن ﺻﻼة آﺧﺮ الﻠﻴﻞ مﺸﻬﻮدة
Dari Jabir r.a ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda : “Siapa yang khawatir
tidak bangun di akhir malam maka lakukanlah shalat witir di awal malam, dan
1
2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 728.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1163.
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siapa yang yakin akan bangun di akhir malam maka lakukanlah shalat witir di akhir
malam, karena sesungguhnya shalat di akhir malam disaksikan (oleh para malaikat)
dan itu lebih afdol”. HR. Muslim. 1
 Fadilah Doa , Shalat, dan Zikir di malam hari.
1.

Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
 )) ﻳﺎ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻰﻟ ﻞﻛ ﻴﻟﻠﺔ إﻰﻟ ﺳﻤﺎء اﺪﻟﻧﻴﺎ ﺣ� ﻳﺒﻰﻘ ﺛﻠﺚ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
  ﻳﺪﻋﻮ� ﻓﺄﺳﺘﺠﻴﺐ ﻪﻟ ؟ ﻣﻦ �ﺴﺄﻟ� ﻓﺄﻋﻄﻴﻪ ؟ ﻣﻦ �ﺴﺘﻐﻔﺮ� ﻓﺄﻏﻔﺮ ﻪﻟ (( ﻣﺘﻔﻖ: الﻠﻴﻞ اﻵﺧﺮ ﻳﻘﻮل

.ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Allah Tabaraka wa
Ta’ala setiap malam turun ke langit dunia saat malam tinggal sepertiga, lalu
berfirman: “siapa yang berdoa kepada-Ku pasti aku kabulkan, siapa yang meminta
kepada-Ku pasti Aku beri, siapa yang meminta ampunan-Ku, pasti Aku ampuni" .
Muttafaq alaih .
2.

2

28F

Hadis Nabi :

ّ
ّ
 ﺳﻤﻌ ﺳ: ﻗﺎل وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
َ� ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻬﺎ رﺟﻞ مﺴﻠﻢ �ﺴﺄل ا،  ) ﻲﻓ الﻠﻴﻞ لﺴﺎﻋﺔ: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َ ر
ِ
ً ﻣﻦ
. وذلﻚ ﻞﻛ ﻴﻟﻠﺔ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ، إﻻ أﻋﻄﺎه إﻳﺎه، أمﺮ اﺪﻟﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
Dari Jabir r.a ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda :
“Sesungguhnya dalam satu malam ada satu waktu yang bila seorang lelaki muslim
mendapatkannya lalu memohon kepada Allah Ta’ala kebaikan urusan dunia dan
akhirat melainkan Allah mengabulkannya, ini pada setiap malam”. HR. Muslim.

29F

3

 Fadhilah Shalat Dhuha dan waktu utamanya.
1.

Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
، ) ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﺳﻼ� ﻣﻦ أﺣﺪ�ﻢ ﺻﺪﻗﺔ؛ ﻓﻞﻜ �ﺴبﻴﺤﺔ ﺻﺪﻗﺔ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 وﻋ أﻲﺑ ذر
ِ
ﻋﻦ اﻤﻟﻨﻜﺮ

� وﻧ، وأمﺮ ﺑﺎﻤﻟﻌﺮوف ﺻﺪﻗﺔ، و� ﺗ �ﺒ�ة ﺻﺪﻗﺔ، و� ﺗ ﻬﻠﻴﻠﺔ ﺻﺪﻗﺔ،ﺤﺗ ﻤﻴﺪة ﺻﺪﻗﺔ
.ﺪﻗﺔ؛ و�ﺰئ ﻣﻦ ذلﻚ ر�ﻌﺘﺎن ﻳﺮ�ﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ الﻀﻰﺤ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 755.
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1145 dan Muslim no hadist: 758.
3
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 757.
2
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Dari Abu Dzar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap persendian kalian
bisa bersedekah, setiap ucapan tasbih adalah sedekah, setiap ucapan tahmid
adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah, dan setiap ucapan takbir
adalah sedekah, serta menganjurkan berbuat kebajikan adalah sedekah, mencegah
perbuatan munkar adalah sedekah, dan ganjaran yang setimpal dengan amalan di
atas adalah melaksanakan shalat dhuha dua rakaat”. HR. Muslim
2.

1

Hadis Nabi :

ّ
 ﺳ ﻋﻦ ز�ﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ
. )ﺻﻼة اﻷواﺑ� ﺣ� ﺗﺮمﺾ اﻟﻔﺼﺎل( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
ِ
Dari Zaid bin Arqom r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Shalatnya orangorang yang bertaubat ketika unta kecil kepanasan”. HR. Muslim.

2
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 Fadilah sering sujud dan berdoa
1.

Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
(� )ﺳﻠ:  ﻓﻘﺎل.  ﻓﺂﺗﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮﺋﻪ وﺣﺎﺟﺘﻪ َ�ُﻮل ا
َﻨﺖ أﺑﻴﺖ ﻣﻊ ر
: ﻗﺎل �ﻋﻦ ر�ﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻷﺳﻠ
ِ

 ﻫﻮ: )أو ﻏ� ذلﻚ؟( ﻗﻠﺖ:  ﻓﻘﺎل. ﻫﻮ ذاك: )أو ﻏ� ذلﻚ؟( ﻗﻠﺖ:  ﻓﻘﺎل.  ﺄلﻚ مﺮاﻓﻘﺘﻚ ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ: ﻓﻘﻠﺖ
. )� ﻰﻠﻋ ﻧﻔﺴﻚ ﺑ�ﺮﺜة الﺴﺠﻮد( َر َوا ُه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ: ﻗﺎل.ذاك

Dari Rabiah bin Ka’ab r.a, ia berkata: “Aku pernah bermalam bersama
Rasulullah SAW kemudian aku membawa kepadanya air untuk beliau berwudhu
dan buang hajat, lalu beliau bersabda: “Mintalah dariku”, aku berkata: “Aku
meminta menjadi pendampingmu di syurga”, ia bersabda: “Mintalah selain itu”, aku
berkata: “Aku hanya meminta menjadi pendampingmu di syurga”, Rasulullah SAW
bersabda: “Mintalah selain itu”, aku berkata: “Itu permintaanku”, ia bersabda:
“Bantulah aku mewujudkan permintaanmu dengan banyak engkau bersujud
(shalat)”. HR. Muslim
2.

3
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Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
 )ﻠﻴﻚ ﺑ�ﺮﺜة الﺴﺠﻮد ؛ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻦ �ﺴﺠﺪ ﷲ ﺳﺠﺪة إﻻ:  ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ ﺛﻮ�ﺎن
ِ
ّ
.ٌ  وﺣﻂ ﻋﻨﻚ ﺑﻬﺎ ﺧﻄﻴﺌﺔ ( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠﻢ،ﻓﻌﻚ ا�َ ﺑﻬﺎ درﺟﺔ

1

. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 720.
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 748.
3
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 489.
2
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Dari Tsauban r.a ia berkata: “Aku mendegar Rasulullah SAW bersabda:
“Perbanyaklah bersujud sesungguhnya engkau tidak melakukan satu sujudpun
karena Allah, melainkan Allah mengangkatkan engkau dengan sujud tersebut satu
derajat dan Allah menghapuskan darimu satu kesalahan”. HR. Muslim

1

 Fadilah Shalat Sunat di rumah.

 )ﺻﻠﻮا أﻬﺎ اﻨﻟﺎس! ﺑﻴﻮﺗ�ﻢ؛ ﻓﺈن أﻓﻀﻞ الﺼﻼة ﺻﻼة اﻤﻟﺮء ﻲﻓ: ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ ز�ﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ يﺘﻪ إﻻ اﻤﻟﻜﺘﻮ�ﺔ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Zaid bin Tsabit r.a, bahwa Nabi SAW bersabda: “Shalatlah wahai manusia
di rumah kalian, karena sesungguhnya shalat yang paling afdol adalah shalatnya
seorang lelaki di rumahnya kecuali shalat fardu”. Muttafaq ’alaih.

2
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 Fadilah melakukan amalan Fardhu dan Sunnah.

ّ
ّ
ﺳ
 وﻣﺎ، ﻋدى ﻲﻟ وﻴﻟﺎ ﻓﻘﺪ آذﻧﺘﻪ ﺑﺎﺤﻟﺮب: ﻗﺎل- ) ن ا�َ –ﻌﺎﻰﻟ: َ�ُﻮل ا
َ ﻗﺎل ر، ﺎل
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
 ﻓﺈذا:  وﻣﺰال ﻋﺒﺪي ﻳﺘﻘﺮب إﻲﻟ ﺑﺎﻨﻟﻮاﻓﻞ ﺣﻰﺘ أﺣﺒﻪ. أﺣﺐ إﻲﻟ مﺎ اﻓﺮﺘﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ

إﻲﻟ ﻋﺒﺪي �ﻲﺸء

،  ورﺟﻠﻪ اﻟﻲﺘ ﻳﻤﻲﺸ ﺑﻬﺎ، و�ﺪه اﻟﻲﺘ ﻳﺒﻄﺶ ﺑﻬﺎ،  و�ﺮﺼه اﺬﻟي ﻳﺒﺮﺼ ﺑﻪ، ﻛﻨﺖ ﺳﻤﻌﻪ اﺬﻟي �ﺴﻤﻊ ﺑﻪ
اﻤﻟﺆﻣﻦ

 وﻣﺎ ﺗﺮددت ﻋﻦ ﻲﺷء أﻧﺎ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺗﺮددي ﻋﻦ ﻧﻔﺲ،  وﻟﻦﺌ اﺳﺘﻌﺎذ� ﻷﻋﻴﺬﻧﻪ،  ﺳﺄﻟ� أﻋﻄﻴﺘﻪ
.ُّ �ﺮه اﻤﻟﻮت وأﻧﺎ أ�ﺮه مﺴﺎءﺗﻪ ( َواهُ اﺒﻟُْﺨَﺎرِي

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya
Allah berfirman: “Barang siapa yang memusuhi wali-Ku berarti ia menyatakan
perang dengan-Ku, dan tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku
dengan sesuatu yang lebih Kucintai daripada perbuatan yang telah Kuwajibkan dan
hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan melaksanakan amalanamalan sunat hingga Aku mencintainya, maka apabila Aku telah mencintainya Aku
menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengan pendengaran tersebut, Aku
penglihatannya yang ia melihat dengan penglihatan tersebut, Aku menjadi
tangannya yang ia bergerak dengan tangan tersebut, dan Aku menjadi kakinya yang
ia berjalan dengan kaki tersebut. Andai ia minta kepada-Ku niscaya Aku beri, dan
andai ia minta perlindungan-Ku, akan Kuberi, Aku tak pernah ragu melakukan
1
2

. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 488.
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :731 dan Muslim no hadist: 781.
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sesuatu seperti keraguan saat seorang mukmin membenci kematian sedangkan AKu
tak ingin menyakitinya ”. HR. Bukhari.

1

ً

 Fadilah Zikir setelah melaksanakan Shalat Fardhu.

ّ
ّ
ﺳ
 وﻤﺣﺪ ا�َ ﺛﻼﺛﺎ،� )ﺢ ا�َّ ﻲﻓ دﺑﺮ ﻞﻛ ﺻﻼة ﺛﻼﺛﺎً وﺛﻼﺛ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َﻦ ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
َُّ�َ إِﻻَّ ا
َ
ُ ْ ْ
َ
ﻚَ ﻪﻟ ُ ﻪﻟَُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟَُ اﺤﻟَﻤ ُﺪ َوﻫ َﻮ
ْ�َِوَﺣْﺪَهُ ﻻ ﺮﺷ
: و�ﺮﺒ ا�َّ ﺛﻼﺛﺎً وﺛﻼﺛ� ﻗﺎل ﺗﻤﺎم اﻤﻟﺎﺋﺔ،�ﺛ
َ
. ﻏﻔﺮت ﺧﻄﺎﻳﺎه؛ و�ن ﺎﻛﻧﺖ ﻣﺜﻞ ز�ﺪ اﺒﻟﺤﺮ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ، ٌءٍ ﻗَﺪِﻳْﺮ
ََْﻋ  ﻲﺷ
Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah SAW, ia bersabda:

“Siapa yang

bertasbih setiap selesai shalat sebanyak 33x dan bertahmid 33x, dan bertakbir 33x,
dan menggenapkan seratus dengan ucapan:

َّ
َ ْ َ
َ َ
ُ
ُ
َ اﺤﻟَْﻤْﺪُ وَﻫ
َ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳْ ٌﺮ
ﻮَ ﻰﻠﻋ
َا�َُّ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ْﻚَ ﻪﻟُ ﻪﻟُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟ
(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak ada
sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala pujian dan
Dia berkuasa terhadap segala sesuatu). Maka diampunkan seluruh kesalahannya
sekalipun seperti buih di lautan”. HR. Muslim.
2
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 Fadilah Shalat Jenazah, mengiringinya ke pemakaman serta menghadiri
pemakamannya.

ّ
ﺳ
� و�ن ﻣﻌﻪ ﺣﻰﺘ ﻳﺼ، ً ﻦ اﺗﺒﻊ ﺟﻨﺎزة مﺴﻠﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎً واﺣتﺴﺎﺑﺎ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻋﻦ ﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ

 ﺛﻢ رﺟﻊ،  وﻣﻦ ﺻ� ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻠﻴﻬﺎ و�ﻔﺮغ ﻣﻦ دﻓﻨﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﺑﻘ�اﻃ�؛ ﻞﻛ ﻗ�اط ﻣﺜﻞ أﺣﺪ
.ُّ  َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي.ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪﻓﻦ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻘ�اط
Dari Abu Huraira r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ikut

menyelenggarakan

jenazah

seorang

muslim

dengan

penuh

keimanan

dan

keikhlasan, ia ikut menshalatkannya dan memakamkannya maka ia pulang dengan
membawa pahala sebanyak dua qirath, satu qirathnya seperti Bukit Uhud, siapa
yang ikut menshalatkan kemudian kembali sebelum dimakamkan maka ia pulang
dengan pahala satu qirat”. HR. Bukhari.

37F

3

 Fadilah Jenazah yang dishalatkan oleh kaum muslimin.
1

. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6502.
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 597.
3
. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 47, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 945
2
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1.

Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
 ) ﻣﻦ ﻣﻴﺖ ﻳﺼ� ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺔ ﻣﻦ اﻤﻟﺴﻠﻤ� ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻣﺎﺋﺔ ﻠﻛﻬﻢ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎﻟﺖ ﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ
ِ
.ﺸﻔﻌﻮن ﻪﻟ؛ إﻻ ﺷﻔﻌﻮا ﻓﻴﻪ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari `Aisyah r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang mayat
pun yang dishalatkan kaum muslimin jumlah mereka sampai seratus, masingmasing mereka memberikan syafaat untuknya melainkan si mayat mendapat
syafaat”. HR. Muslim.
2.

1
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Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
 ﻓﻴﻘﻮم ﻰﻠﻋ ﺟﻨﺎزﺗﻪ أر�ﻌﻮن، ) ﻣﻦ رﺟﻞ مﺴﻠﻢ ﻳﻤﻮت: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ِ
ّ
.ﺟﻼً ﻻ �ﺮﺸ�ﻮن ﺑﺎﷲ ﺷيﺌً إﻻ ﺷﻔﻌﻬﻢ ا�َ ﻓﻴﻪ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“Tidak seorang muslimpun yang meninggal lalu ada 40 orang lelaki yang tidak
menyekutukan Allah dengan sesuatupun, menshalatinya melainkan Allah memberi
syafaat untuknya”. HR. Muslim.

2
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 Fadilah kematian orang yang dicintai dan mengikhlaskannya kepada
Allah.

َ
َ ٌ َ َ ْ ْ
ﻘُﻮ
ُْ ْ َْ َ
ّ
َ ُ
َﻦ
ُّ
ﺳ
 ِإذا- اء
الﻤﺆمِ � ِِن ِﻋﻨ ِﺪي ﺟﺰ
 ﻣﺎ ِﻟﻌﺒ ِﺪي:-ْلُ ا�َ –َﻌَﺎﻰﻟ
َ )) : ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ْ أﻲﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة
ِ
ُّ
ُ َْ ّ
ُ َ�ﺒَ ْﻀ
.ُّ  َّ اﺠﻟَﻨَﺔ (( َواهُ اﺒﻟُْﺨَﺎرِي-ّﻪُ ﻣِﻦْ أﻫْﻞِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ �ُﻢَ اﺣت َﺴﺒَﻪ
ﺖ َﻴ
Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: “Allah Ta’ala berfirman
(hadis Qudsi): “Aku tidak mempunyai balasan bagi hamba-Ku yang beriman apabila
Kuambil kekasihnya dari penduduk dunia kemudian ia mengikhlaskannya kecuali
balasannya adalah syurga” HR. Bukhari.

3
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 Fadilah Shalat di masjid Mekkah dan Madinah.
1

. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 947.
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 948.
3
. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 6424.
2
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1.

Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
 )) ﻼة ﻲﻓ مﺴﺠﺪي ﻫﺬا ﺧ� ﻣﻦ أﻟﻒ ﺻﻼة ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاه إﻻ:  ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.(( ﻟﺴﺠﺪ اﺤﻟﺮام

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: "Shalat di masjidku ini lebih
baik dari pada shalat di masjid lain seribu kali, kecuali Masjidil Haram”. Muttafaq
alaih.

1
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2.

Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
 )) ة ﻲﻓ مﺴﺠﺪي أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺻﻼة ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاه إﻻ اﻤﻟﺴﺠﺪ:  ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
ِ
. وﺻﻼة ﻲﻓ اﻤﻟﺴﺠﺪ اﺤﻟﺮام أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺻﻼة ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاه (( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ام

Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:: "Satu shalat di masjidku ini
lebih utama dari seribu shalat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram, dan satu
shalat di Masjidil Haram lebih utama dari seratus ribu shalat di tempat lain". H.R.
Ahmad dan Ibnu Majah.

2
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 Fadilah Shalat di Baitul Maqdis.

 أم مﺴﺠﺪ ﺑﻴﺖ  أﻳﻬﻤﺎ أﻓﻀﻞ مﺴﺠﺪ رﺳﻮل اﷲ  ﺗﺬاﻛﺮﻧﺎ و�ﻦ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ:  ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ذر
(( .. � ))  ﻲﻓ مﺴﺠﺪي أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أر�ﻊ ﺻﻠﻮات ﻓﻴﻪ وﻨﻟﻌﻢ اﻤﻟﺼ:   ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ. ﻤﻟﻘﺪس
.ﺧﺮﺟﻪ اﺤﻟﺎ�ﻢ
Dari Abu Dzar r.a, ia berkata: “Kami berdiskusi di hadapan Rasulullah SAW
tentang mana yang lebih utama Masjid Rasulullah atau Masjid Baitul Maqdis,
maka beliau bersabda: “satu kali shalat di masjidku lebih baik dari empat kali
shalat di Baitul Maqdis, sungguh ini adalah sebaik-baik tempat shalat .. ". H.R.
Hakim.

3
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 Fadilah Shalat di Masjid Quba'.
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1190, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 1394.
. Shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist :14750, lihat Irwa' al-Ghalil no hadist: 1129 dan Ibnu Majah no hadist:
1406, ini adalah lafadznya, Shahih Sunan Ibnu Majah no hadist: 1155
3
. Shahih diriwayatkan oleh Hakim no hadist :8553, lihat Al-Silsilah Al-Shahihah no hadist: 2902
2
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 ))  ﺗﻄﻬﺮ ﻲﻓ ﺑيﺘﻪ ﺛﻢ أﻰﺗ مﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء ﻓﺼ� ﻓﻴﻪ ﺻﻼة:   ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:  ﻗﺎل ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ
.ن ﻪﻟ ﻛﺄﺟﺮ ﻋﻤﺮة (( ﺧﺮﺟﻪ اﻟنﺴﺎﻲﺋ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Diriwayatkan dari Sahal bin Hunaif r.a ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda,
"Siapa yang berwudhu di rumahnya lalu

mendatangi masjid Quba) dan shalat di

dalamnya, maka pahalanya seperti umrah". H.R. Nasa'i dan Ibnu Majah

1

4F

2. FADILAH ZAKAT
 Fadilah Membayar Zakat.
1. Allah Ta’ala berfirman:

ٌۡ َ ََ ۡ َّ َ
ُ ُ ۡ َ ۡ َُ َٰ َ ّ َُْ َ َ ََٰ ّ ْ ُ َََ َٰ ٰ ّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ ّ
ۡ
ت وأقاموا ٱصَلوة وءاتوا ٱزَكوة لهم أجرهم ِعند ر� ِ ِهم و� خوف
ِ �ِ﴿ ِنَ ٱَِين ءامنوا وعمِلوا ٱ�َل
ََ
َ ُ َۡ ُ َ
[٢٧٧ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ عل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم � َزنون
"Sesungguhnya

orang-orang

yang

beriman,

mengerjakan

amal

saleh,

mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi
Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hati" (Q.S. Al Baqarah : 277 ).

2.

Allah Ta’ala berfirman:

َ ْ َُّۡ ّٗ ّ َُۡ ٓ َ َ
ّ َ ۡ َ َ ُ ُ ٰ ََ ّ َُۡ َ ٓ َ َ ّ َ ْ ُ َۡ ََ
ۡ
َ
ّ
ٓ ِ ﴿ وما َءاتيتم مِن ر�ا ل ِ�� َوا
ٰ
ِ َ� أم� ِل ٱ
َِاس ف� ير�وا ِعند ٱَِۖ وما ءاتيتم مِن ز�و� ٖ ت ِر�دون وجه ٱ
ِ
َ ُ ۡ ۡ ُ َ ٓ َأ
[٣٩ : ﴾ ]الﺮوم٣ ُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل ُمض ِعفون
"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,
maka

(yang

(pahalanya)."

3.

berbuat

demikian)

itulah

orang-orang

yang

melipat

gandakan

(Q.S. Ar Ruum : 39 ) .

Allah Ta’ala berfirman:

ََ ٌ َ َ
َ ُ ُ َ ّ
ُ َ
َ �� َو َع َ�� َِي ٗة فَلَ ُه ۡم أ َ ۡج ُر ُه ۡم ع
ّٗ ِ ون أَ ۡم َ� ٰل َ ُهم بٱ ّ َۡل َوٱَّ َهار
ِند َر ّ� ِ ِه ۡم َو� خ ۡوف عل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم
َين ينفِق
ِ ﴿ٱ
ِ
ِ ِ
َ ُ َۡ
[٢٧٤ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ � َزنون

1

. Shahih diriwayatkan oleh Nasa'i no hadist :699, Shahih Sunan Nasa'I no hadist: 675 dan Ibnu Majah no hadist : 1412,
Shahih Sunan Ibnu Majah no hadist: 1160
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"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara
tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi
Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hati" (Q.S. Al Baqarah:274)
4.

Allah Ta’ala berfirman:

َ
ّ ُ ُ
ۡ ُ
ُ َٗ
َ َ َ ََٰ َ ّ
َ ََلِّ عَل
ُ ّ ن َ ّ ُه ۡمۗ َوٱٞ �
ٌ َ َس ِم
ٌ ِيع َعل
﴿ خذ ِم ۡن أ ۡم َ�ٰلِ ِه ۡم َص َدقة � َط ّ ِه ُره ۡم َوت َز�ِي ِهم بِها و
َيۡهِمۡۖ إِنَ صلوتك س
يم
[١٠٣ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan

dan

mensucikan

mereka

dan

mendoalah

untuk

mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S. At Taubah : 103 ) .
5.

Hadis Nabi :

ّ
 ﺳ: ﻓﻘﺎل  أﻋﺮاﺑﻴﺎً أﻰﺗ اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
.ُﻮل ا�َ! ﻰﻠﻋ ﻋﻤﻞ إذا ﻋﻤﻠﺘﻪ دﺧﻠﺖ اﺠﻟﻨﺔ
َﺎ ر
ِ
ﺪ ا�َّ ﻻ
 ﺬﻟي ﻧﻔﻲﺴ: وﺗﺼﻮم رمﻀﺎن( ﻗﺎل، وﺗﺆ� الﺰ�ة اﻤﻟﻔﺮوﺿﺔ، وﺗﻘﻴﻢ الﺼﻼة،ً�ﺮﺸك ﺑﻪ ﺷيﺌﺎ
) :ﻗﺎل
( )ﺳه أن ﻳﻨﻈﺮ إﻰﻟ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﺠﻟﻨﺔ؛ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ إﻰﻟ ﻫﺬا:   ﻤﺎ و� ﻗﺎل اﻨﻟﻲﺒ.ﺑﻴﺪه أز�ﺪ ﻰﻠﻋ ﻫﺬا
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah r.a bahwa seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW seraya
berkata, “Wahai Rasulullah! beritahu aku suatu amalan, bila aku mengerjakannya,
aku masuk surga?”, Beliau bersabda:

“Beribadahlah kepada Allah dan jangan

berbuat syirik kepada-Nya, dirikan shalat, bayarkan zakat yang diwajibkan, dan
berpuasa di bulan Ramadhan,” ia berkata, “Aku tidak akan menambah amalan
selain di atas”, tatkala orang tersebut beranjak keluar, Nabi SAW bersabda : “Siapa
yang ingin melihat seorang lelaki dari penghuni surga maka lihatlah orang ini”.
Muttafaq ’alaih.

1

45F

 Fadilah Shadaqah dari Rejeki yang Halal.

ّ
ّ
ﺳ
 ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ا�َ إﻻ- ) ﻣﻦ ﺗﺼﺪق ﺑﻌﺪل ﺗﻤﺮة ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻃﻴﺐ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎل ﻋﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
( ﺣﻰﺘ ﺗ�ﻮن ﻣﺜﻞ اﺠﻟﺒﻞ، ُ ﺛﻢ ﻳﺮ�ﻴﻬﺎ لﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮ� أﺣﺪ�ﻢ ﻓُﻠُﻮَّه،ﺈن ا�َّ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ-اﻟﻄﻴﺐ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
1

. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1397 dan Muslim no hadist: 14.
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Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang
bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik,
Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik, maka sesungguhnya Allah
menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan
memeliharnya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga
dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung” .
Muttafaq ’alaih.

1

3. FADILAH PUASA.
 Fadilah bulan Ramadhan.

ّ
ﺳ
، وﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ، ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاب الﺴﻤﺎء، )إذا دﺧﻞ رمﻀﺎن: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻋﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
َ َ ٌ ّّ
.ﻴﻪ
ِ وﺳﻠﺴﻠﺖ الﺸﻴﺎﻃ�( و� ﻟﻔﻆ ) ﺘﺤﺖ أﺑﻮاب اﺠﻟﻨﺔ ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bila Bulan Ramadhan
tiba pintu langit dibuka, pintu neraka Jahannam dikunci dan syetan-syetan
dibelenggu”. Dalam riwayat yang lain: " pintu surga dibuka". Muttafaq ’alaih.

2

47F

 Fadilah Puasa.

ّ
ﺳ
 وأﻧﺎ،  ﻋﻤﻞ اﺑﻦ آدم ﻪﻟ إﻻ الﺼﻴﺎم ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻲﻟ:   )) ﻗﺎل اﷲ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎل ﻋﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ

 ﻓﺈن ﺳﺎﺑﻪ أﺣﺪ أو ﻗﺎﺗﻠﻪ ؛،  ﻓﺈذا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮم أﺣﺪ�ﻢ ؛ ﻓﻼ ﻳﺮﻓﺚ وﻻ ﻳﺼﺨﺐ،  والﺼﻴﺎم ﺟﻨﺔ، أﺰي ﺑﻪ

 لﻠﺼﺎﺋﻢ،  واﺬﻟي ﻧﻔﺲ �ﻤﺪ ﺑﻴﺪه ؛ ﺨﻟﻠﻮف ﻓﻢ الﺼﺎﺋﻢ أﻃﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻦ ر�ﺢ اﻤﻟﺴﻚ،  ﺻﺎﺋﻢ: ﻓﻠﻴﻘﻞ
.  و�ذا ﻟﻲﻘ ر�ﻪ ﻓﺮح ﺑﺼﻮﻣﻪ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ،  ذا أﻓﻄﺮ ﻓﺮح ﺑﻔﻄﺮه: ﻓﺮﺣﺘﺎن ﻳﻔﺮﺣﻬﻤﺎ
Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Allah ‘Azza wa
Jalla berfirman: “Setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa karena
sesungguhnya ia untuk-Ku, dan Aku yang membalasnya”, Rasulullah SAW
bersabda: “Puasa adalah membentengi diri, maka bila salah seorang kamu di hari ia
berpuasa janganlah berkata kotor dan banyak bicara, dan jika seseorang
memakinya

atau

mengajaknya

bertengkar

hendaklah

ia

mengatakan

“Sesungguhnya aku sedang berpuasa”, demi yang jiwa Muhammad di tangan-Nya
sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari baunya
1
2

. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1410, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 1014.
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1899 dan 1898 dan Muslim no hadist: 1079.
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kasturi, bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan yang dirasakan; di saat dia
berbuka ia gembira dengan makanan berbukanya, dan di saat ia bertemu Rabbnya
ia gembira dengan pahala puasanya”. Muttafaq ’alaih

1

 Fadilah Orang yang Berpuasa.

 ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎب �ﺴ� الﺮ�ﺎن ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻪ إﻻ،  )  اﺠﻟﻨﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺑﻮاب: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ وﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ََ ٌ ّّ
.ﻴﻪ
ِ الﺼﺎﺋﻤﻮن ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Sahal bin Sa’ad r.a, dari Nabi SAW, ia bersabda: “Sesungguhnya di surga
ada delapan pintu, diantaranya ada yang dinamakan Rayyan, tidak seorangpun
yang masuk dari pintu tersebut selain orang-orang yang berpuasa”. Muttafaq ’alaih.
2
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 Fadilah Puasa Ramadhan dengan Penuh Keimanan dan Keikhlasan.

ﻦ ﺻﺎم رمﻀﺎن إﻳﻤﺎﻧﺎً واﺣتﺴﺎﺑﺎً؛
ّّ
ﻏﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ ( ُﺘَﻔ ٌﻖ
) : ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ََ
.ﻴﻪ
ِ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, ia bersabda: “Siapa yang berpuasa di
bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampunkan
dosanya yang telah berlalu”. Muttafaq ’alaih.

3

50F

 Fadilah Qiyam Ramadhan dengan Penuh Keimanan dan Keikhlasan

ّ
ﺳ
(  ) ﻦ ﻗﺎم رمﻀﺎن إﻳﻤﺎﻧﺎً واﺣتﺴﺎﺑﺎً ؛ ﻏﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang shalat
malam Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampunkan
baginya dosa yang telah berlalu”. Muttafaq ’alaih.

4

51F

 Fadilah Qiyam Lailatul Qadar dengan Penuh Keimanan dan Keikhlasan

1

. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1904, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 1151.
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3257, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 1152.
3
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 38, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 760.
4
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 37, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 759.
2
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ّ
ﺳ
(  )  ﻴﻟﻠﺔ اﻟﻘﺪر إﻳﻤﺎﻧﺎً واﺣتﺴﺎﺑﺎً ؛ ﻏﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َﻦ ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang shalat
malam

Lailatul

Qadar

dengan

penuh

keimanan

dan

diampunkan baginya dosa yang telah berlalu”. Muttafaq ’alaih.

keikhlasan,

niscaya

1

52F

 Fadilah Berpuasa penuh di bulan Ramadhan dan dilanjutkan dengan
puasa enam hari di Bulan Syawal.

ّ
ﺳ
(  ﺛﻢ أﺗﺒﻌﻪ ﺳﺘﺎً ﻣﻦ ﺷﻮال ؛ ﺎﻛن ﻛﺼﻴﺎم اﺪﻟﻫﺮ،  )  ﺻﺎم رمﻀﺎن: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ أﻳﻮب
ِ
.َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Ayyub r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang berpuasa
Ramadhan kemudian ia mengiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal
seolah-olah ia berpuasa satu tahun”. HR. Muslim

2

53F

 Fadilah Puasa Tiga Hari Setiap Bulan.

ّ
ﺳ
 ) وﺻﻢ ﻣﻦ الﺸﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻦ ﻋﺒﺪ ا�َّ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ِ
ََ ٌ ّّ
.ﻴﻪ
ِ ن اﺤﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺮﺸ أﻣﺜﺎﻬﻟﺎ ؛ وذلﻚ ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺎم اﺪﻟﻫﺮ ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abdullah bin Amru bin ‘Ash r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:
“Berpuasalah tiga hari setiap bulan, karena satu kebajikan senilai sepuluh
kebajikan, berarti itu adalah puasa setahun penuh”. Muttafaq ’alaih.

3

54F

4. FADILAH HAJI DAN UMRAH.


Fadhilah Sepuluh Hari (pertama) Bulan Dzulhijjah.

ّ
ﺳ
 ﻻ اﺠﻟﻬﺎد ؟:  ) ﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻲﻓ أﻳﺎم أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه ( ﻗﺎلﻮا:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ِ
.ُّ  إﻻ رﺟﻞ ﺧﺮج �ﺎﻃﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻣﺎﻪﻟ ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺟﻊ �ﻲﺸء ( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي،  ) اﺠﻟﻬﺎد: ﻗﺎل
1

. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1901, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 760.
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1164.
3
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1976, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 1159.
2
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 اﻟﺦ (( أﺧﺮﺟﻪ..  )) ﻣﻦ أﻳﺎم ؛ اﻟﻌﻤﻞ الﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺐ إﻰﻟ ا �َّ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺮﺸ: و� ﻟﻔﻆ
.ﻟﺮﺘﻣﺬي
Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada hari-hari
yang amal saleh padanya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini”, para sahabat
berkata: “Wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah?”, ia bersabda:

“Tidak

juga jihad fi sabilillah, melainkan seorang lelaki yang keluar (untuk berjihad) dengan
jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sesuatupun darinya”. HR. Bukhari.

1

5F

Dalam riwayat lain: "Tiada hari-hari yang amal shaleh padanya lebih dicintai
Allah daripada sepuluh hari ini …dst" H.R Tirmidzi 2
56F

 Fadilah Haji Mabrur.
1.

Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
 رﺟﻊ ﻛﻴﻮم وﺪﻟﺗﻪ، ولﻢ ﻳﻔﺴﻖ، )ﻦ ﺣﺞ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓﺚ: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ََ ٌ ّّ
.ﻴﻪ
ِ أﻣﻪ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“Siapa yang berhaji lalu tidak berkata kotor, dan tidak berbuat kefasikan, niscaya
kembali seperti hari ia dilahirkan ibunya”. Muttafaq ’alaih.
2.

3
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Hadis Nabi :

: ﺛﻢ ﻣﺎذا ؟ ﻗﺎل:  ) ﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻪﻟ ( ﻗﻴﻞ:  أي اﻟﻌﻤﻞ أﻓﻀﻞ ؟ ﻗﺎل  ﻞ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻋﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ََ ٌ ّّ
ّ
.ﻴﻪ
ِ  ) ﺞ ﻣﺮﺒور ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ:  ﺛﻢ ﻣﺎذا ؟ ﻗﺎل: ) ﻬﺎد ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ ا�َ ( ﻗﻴﻞ
Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Nabi SAW ditanya: ‘Apakah amalan yang
paling utama?’, Beliau bersabda: “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya”, lalu ada
yang berkata: “Kemudian apa?”, Beliau bersabda: “Berjihad fi sabilillah”, lalu ada
yang berkata: “Kemudian apa?”, Beliau bersabda: “Haji mabrur”. Muttafaq ’alaih.

1

. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 969.
. Shahih/H.R Tirmidzi no hadist: 757, Shahih Sunan Tirmidzi no: 605
3
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1521, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 1350.
4
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1519, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 83.
2
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 Jihad Wanita yang Paling Afdol.

ّ
 ﺳ:  ﻗﻠﺖ:  ﻗﺎﻟﺖ ﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ
 ) �ﻦ أﻓﻀﻞ اﺠﻟﻬﺎد ﺣﺞ: ُﻮل ا�َ ! ﺮى اﺠﻟﻬﺎد أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻤﻞ ؟! ﻓﻘﺎل
َﺎ ر
ِ
َ ُ
.ُّ ﺎر
ِ ﺮﺒور ( َوَاهُ اﺒﻟﺨ
Dari `Aisyah r.a, ia berkata: “Wahai Rasulullah, kami melihat jihad adalah
amalan yang paling utama?”, ia bersabda: “Tetapi jihad yang paling utama adalah
haji mabrur”. HR. Bukhari.

1

59F

 Fadilah Umrah

ﻪﻟ

ّ
ﺳ
 واﺤﻟﺞ اﻤﻟﺮﺒور ﻟيﺲ،  ) اﻟﻌﻤﺮة ﻌﻤﺮة ﻛﻔﺎرة ﻤﻟﺎ ﺑيﻨﻬﻤﺎ:  ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻋﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ََ ٌ ّّ
.ﻴﻪ
ِ ﺰاء إﻻ اﺠﻟﻨﺔ ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Satu ibadah umrah

hingga ibadah umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji
yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga”. Muttafaq ’alaih.

2
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5. FADILAH JIHAD.


Fadilah Jihad fi Sabilillah.
Allah Ta’ala berfirman:

َ
َ ََُُۡ َ ََُُۡ ّ
َ ُ َُٰ َ ّ
َ
َ
َٰ ى
ۖيل ٱَ ِ �يقتلون و�قتلون
ِ ِ ﴿ َّ ٱ�ََّ ٱشۡ�َ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِ�َ أَنفُسَهُمۡ وَأمۡ�َٰلَهُم بِأَنّ لَهُمُ ٱ�َۡنَة ۚ ي�تِلون ِ� سب
ّ
َٰو ۡع ًدا َعلَ ۡيهِ َح ّٗقا � ّوۡرَٮ
 بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱ�َِّۚ فَٱسۡتَبۡ�ُِواْ بِبَيۡعِ�ُمُ ٱ�َي بَ َا� ۡع ُتم
ٰ َ�ۡةِ وَٱ�ِۡيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِ�  و َمَنۡ أَو
ِ
ِ
ِ�
ۡ
َ َٰ َ
ُ لِك ُه َو ۡٱل َف ۡو ُز ٱل َع ِظ
[١١١ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ يم
�بِهِۚۦ و
"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka
dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu
mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di
dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain)
daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu,
dan itulah kemenangan yang besar" (Q.S. At Taubah : 111 ) .

1
2

. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1520.
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1773, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 1349.
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1. Fadilah Berangkat Jihad fi Sabilillah di waktu pagi atau sore
a.

Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
(  ) وة ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ ا�َّ أو روﺣﺔ ﺧ� ﻣﻦ اﺪﻟﻧﻴﺎ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ:  ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻋﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
ِ
ََ ٌ ّّ
.ﻴﻪ
ِ ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Anasbin Malik r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh berjalan
di waktu pagi atau sore (di saat berjihad) fi sabilillah lebih baik dari dunia dan
segala isinya”. Muttafaq ’alaih.

1
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b. Hadis Nabi :

ّ
ّ
ﺳ
 ) وة ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ ا�َ أو روﺣﺔ ﺧ� مﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ الﺸﻤﺲ:  ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ أﻳﻮب
ِ

.وﻏﺮ�ﺖ ( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ

Dari Abu Ayyub r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Berjalan di waktu pagi
atau sore (disaat berjihad) fi sabilillah lebih baik dari pada terbitnya matahari dan
tenggelamnya”. H.R. Muslim .

2
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2. Fadilah Orang yang Berangkat Jihad Kemudian Mati Syahid.

ً

a.

Allah Ta’ala berfirman:

ْ
ُ َ ّ
ْ
ْ
ْ َْ
َ
تُ �َﻘَﺪْ وَ�َﻊ أَﺟْﺮُهُ ﻰﻠﻋَ ا�ِّ وَ�َنَ ا�ُ �ﻔﻮرا
َو َﻣﻦ � ُﺮج ِﻣﻦ ﺑَي ِﺘ ِﻪ اً إِﻰﻟَ ا�ِّ وَرَﺳُﻮﻪﻟِِ �ُﻢَّ ﻳُﺪْرِ�ﻪُ الْﻤَﻮ
ً ّ
َ ِﺣﻴﻤﺎ
"Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan
Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang
dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. An Nisaa: 100 ) .
b.

Allah Ta’ala berfirman:

َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َُّ َ ّت
ۡ ُ ََ
َ ُ َ ۡ َ ّ ٞ ۡ َ ٌ َ ۡ َ َ ّ َ ّ ٞ َ ۡ َ َ ۡ ُّّ َ ۡ ُت
َ � تِل ُت ۡم
��ِ  ول�ِن م أو قتِلتم١ يل ٱَِ أو م لمغفِرة مِن ٱَِ ور�ة خ� ِّمَا �معون
ب
س
﴿ ول�ِن ق
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ُۡ ّ
� ِ َٱ
[١٥٨ ،١٥٧ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ �ون
"Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan
Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka
1
2

. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2792, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 1880.
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1883.
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kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah
saja kamu dikumpulkan." (Q.S. Ali Imran : 157-158 ).
3. Fadilah niat berangkat jihad, tetapi urung karena sakit atau uzur.

َ َ ًّ َ ْ َ ﻣً َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ﺒ
َ َ
َﻦ
 )) ِنَ أﻗﻮا ﺎ ﺧﻠﻔﻨﺎ ِﺑﺎلﻤ ِﺪ�ﻨ ِﺔ ؛ ﻣﺎ ﺳﻠﻜﻨﺎ ِﺷﻌ ﺎ وﻻ: ن ﻲﻓ ﻏﺰاة ﻓﻘﺎل ْ أ�ﺲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨأن اﻨﻟﻲﺒ
ْ ُ ْ ُ َ َ َ ََ َ ْ َُ ّ
ُّ اﻟﻌﺬ ُر (( َواهُ اﺒﻟُْﺨَﺎرِي
َادِﻳًﺎ إِﻻَ وﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ؛ ﺣبﺴﻬﻢ
Dari Anas r.a, ia berkata: “Saat kami bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan
beliau bersabda: “Sungguh di Madinah saat ini ada beberapa

kaum, setiap kita

mengadakan perjalanan (jihad) dan menuruni lembah, mereka selalu bersama kita,
(tapi dalam peperangan ini) mereka tertahan di Madinah karena ada uzur.” riwayat
Bukhari.

1
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4. Fadilah mempersiapkan perlengkapan orang yang berjihad.

ّ
ّ
 وﻣﻦ ﺧﻠﻒ،  ) ﺟﻬﺰ ﺎﻏز�ﺎً ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ ا�َ ﻓﻘﺪ ﻏﺰا: َ� ﻗﺎل رﺳﻮل ا، ﺎل � ز�ﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﺪﻟ اﺠﻟﻬ
َّ
َْ
. ﻓﻘﺪ ﻏﺰا ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ، ��ﺎً ﻲﻓ أﻫﻠﻪ ﺨﺑ
Dari Zaid bin Khalid r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang
memberi perlengkapan seseorang yang berperang di jalan Allah, berarti ia telah ikut
perang, dan siapa yang memenuhi kebutuhan keluarga seseorang yang berperang
di jalan Allah, berarti ia telah ikut perang.” Muttafaq ’alaih.

2
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5. Fadilah orang yang mengorbankan harta dan jiwa untuk jalan Allah.
a. Allah Ta’ala berfirman:

� َن
ۡ
َ ۡ ُ َ ْ ُ َ َۡ ََ ّ
تَخَل
﴿  �َنَ �َِهۡلِ ٱلۡمَدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلَهُم مِّنَ ٱ�َۡعرَابِ أ َ َّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱ�َ ِ و� ير�بوا بِأنفسِ ِهم عن
ٞ َ ََۡ ََ ٞ َ َ ََ َٞ َ ۡ ُُ ُ َ ۡ ُّ
ّ  ٱلۡك
ٗ َۡ َ ُ ََ ََ ّ
َ
َُفَار
ّفۡسِهِۦۚ �َٰل
ُيل ٱَِ و� ي�ٔون موطِئا َغِيظ
ِ ِ ِ كَ بِ�َ�َهم � ي ِصيبهم ظمأ و� نصب و� �مصة ِ� سب
ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ َّ ّ
َ َ ُ ّ
ٞ َ
َ ُ ُ ََ
َ ُ َ َ
ۡ
َ
ُ َ
ُ
 و� ينفِقون١ �ِضيع أجر ٱلمحسِ ن
ِ َو� َ�نالون ِم ۡن عد ّوٖ ّيۡ�ً إِ�َ كت
ِ ب ل ُهم بِهِۦ � َمل َٰلِحٌۚ إِنَ ٱَ � ي
ۡ َ َٗ َ ََ َٗ َ ٗ َ ََ
َ َُ َۡ ْ ُ َ َ َ َ ۡ َ ُّ
َ
﴾١ �ة َو� َ�ق َط ُعون َوادِيًا إِّ كُتِبَ لَهُمۡ �َِجۡزِ�َهُمُ ٱ�َ أحسن ما �نوا �عملون
ِ �فقة صغِ�ة و� كب

[١٢٠ :]ﺘﻟﻮ�ﺔ

1
2

. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2839.
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2843, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 1895.

31

"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang
berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak
patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul.
Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan
kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang
membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana
kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu
suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang
yang berbuat baik, dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan
tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi
mereka (amal saleh pula) karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang
lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S. At Taubah : 120-121 ).
b. Hadis Nabi :

 ))  اﻏﺮﺒت ﻗﺪﻣﺎه ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ ﺣﺮﻣﻪ:  ﻳﻘﻮل  ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ:  أﻲﺑ ﻋبﺲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
. ﻰﻠﻋ اﻨﻟﺎر (( ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
Dari Abu 'Abs r.a , dia mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Barang siapa yang
kakinya berdebu menapaki jalan berjihad fi sabilillah niscaya Allah haramkan api
neeraka menyentuhnya." H.R. Bukhari .

1
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6. Fadilah mengeluarkan harta untuk jihad.
a. Allah Ta’ala berfirman:

ُّ
َ َ َ َۡ َ ۡ ََ َ ّ
َ ُ ُ َ ّ َُّ
ََ َ ّ
ّ � ُس� ُبلَة ّمِاْئ َ ُة
َ � ون أَ ۡم َ� ٰل َ ُه ۡم
ُ ّ َبَة� َوٱ
�
ل
ب
ا
ن
س
ع
ب
س
ت
ت
ب
�
أ
ة
ََب
ل
ث
م
ك
َ
ٱ
يل
ب
س
﴿ َثل ٱَِين ين ِفق
َ
ِ
ٍ
ٖ
ٖ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ّ لِمن � َ َشا ٓ ُء َوٱ
َ يُ َ�ٰعِ ُف
ٌ َ َ� ٰس ٌِع َع
[٢٦١ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ لِيم
ۚ
"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi
siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
Mengetahui" (Q.S. Al Baqarah: 261 ) .

1

. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 907.
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b. Hadis Nabi :

ّ
ّ
َ  ﺑﻨﺎﻗﺔ َ�ْ ُﻄ َ�
َُ
 ﻓﻘﺎل، َ� ه ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ ا:  ﻓﻘﺎل، ﻮﻣﺔ
ِ  ﺎء رﺟﻞ إﻰﻟ رﺳﻮل:  ﻗﺎل ﻋﻦ أﻲﺑ مﺴﻌﻮد
ّ
َ  ) ﻚ ﺑﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻧﺎﻗﺔ ﻠﻛﻬﺎ َ�ْ ُﻄ:  َ�ُﻮل ا
.ﻮﻣﺔ ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
َﺳ
ِ
Dari Abu Mas’ud r.a, ia berkata: “Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW
dengan membawa unta yang telah diberi tali kekang lalu ia berkata: “Ini untuk
jihad fi sabilillah”, maka Rasulullah SAW bersabda: “Dengan unta ini kelak engkau
di hari kiamat akan memperoleh 700 ekor unta, semuanya bertali kekang”. HR.
Muslim.

1
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 Fadilah Orang yang Mati Syahid.
1.

Allah Ta’ala berfirman:

َ ُ َ ۡ ُ ۡ ّ َ َ ٌ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َۢ ٰ َ ۡ َ ّ
ّ ُ ُٰ َ َ ٓ َ َ َ
َۡ ََ
ّ َ َ� �
َ � ْ ِين قُتِلُوا
ُ
َ َّ َ ٱ
 ف ِرحِ� بِما ءاتٮهم ٱَ مِن١ يل ٱَ ِ أم�ت� ۚ بل أحياء ِعند ر� ِ ِهم يرزقون
ب
س
�﴿ و
ِ
ِ
ِ
�َ
ۡ َ ّ
ْ ُ َ ۡ َ َ ّ َ ُ َۡ ََۡ
ََ ٌ َ ّ
َ ُ َۡ َۡ
َ ُ َۡ ُ َ
ۡ َ
�ون
َفضلِهِۦ و�ستب ِ�ون ب ِٱ
ِ  ۞�ستب١ ِين ل ۡم يَلحقوا ب ِ ِهم م ِۡن خل ِف ِه ۡم َ خ ۡوف عل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم � َزنون
ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ َ ّ ّ ۡ َ ّ َ ّ َ َ ۡ َأَن
َ
[١٧١ ،١٦٩ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ �ِضيع أجر ٱلمؤ ِمن
ِ بِن ِعم ٖة مِن ٱَِ وفض ٖل َ ٱَ � ي
"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati;
bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki. Mereka dalam
keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka,
dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang
yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan
tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia
yang yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orangorang yang beriman." (Q.S. Ali Imran 169-171 )
2. Hadis Nabi :

ّ
ّ
ﺳ
� أﻳﺖ إن ﻗﺘﻠﺖ ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ ا�َ ﺗ�ﻔﺮ ﻋ:  ﻓﻘﺎل َ�ُﻮل ا
َء رﺟﻞ إﻰﻟ ر
:  أﻧﻪ ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻗﺘﺎدة
ِ
ّ
ﺳ
 ﻣﻘﺒﻞ ﻏ� ﻣﺪﺑﺮ ؛ إﻻ اﺪﻟﻳﻦ ﻓﺈن ﺟﺮﺒ�ﻞ ﻗﺎل،  �تﺴﺐ،  وأﻧﺖ ﺻﺎﺑﺮ،  )ﻢ:  َ�ُﻮل ا
َﻄﺎﻳﺎي ؟ ﻓﻘﺎل ر
ِ
.ﻟ ذلﻚ ( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ

1

. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1892.
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Dari Abu Qatadah r.a, ia berkata: “Datang kepada Rasulullah SAW

seorang

laki-laki seraya berkata: “Wahai Rasulullah SAW bagaimana jika aku terbunuh fii
sabilillah, apakah dosa-dosaku dihapuskan?”, ia bersabda: “Ya, jika engkau
terbunuh fii sabilillah dalam keadaan sabar, ikhlas, menghadapi musuh tidak
berpaling (untuk lari), kecuali hutang, sungguh Jibril baru mengabariku hal tersebut”.
HR. Muslim.

1

6. FADILAH ZIKIR.


Fadilah zikir.
1. Allah Ta’ala berfirman:

ّ
ََ ّ ۡ
ُ ُ ۡ ُّ ۡ َ ّ ۡ
ُ ُين َء َام ُنوا ْ َو َ� ۡطَ�ُِّ ُقل
ُ
َ َ
[٢٨ : ﴾ ]الﺮﻋﺪ٢ و� ُهم بِذِ� ِر ٱَِۗ �� بِذِ� ِر ٱَ ِ �طَ�ِ ن ٱلقلوب
﴿ٱ
ِ
ن

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi
tenteram." (Q.S. Ar Ra'ad : 28 ).
2. Hadis Nabi :

َ ّ
ّ
ّ
ﺳ
 وأﻧﺎ ﻣﻌﻪ إذا،  ﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋﺒﺪي ﻲﺑ:-َﺰَ َو َﺟﻞ
- َ� )) ﺎل ا:  أﻧﻪ ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َﻦ ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
َّ
َ
َ َ ْ
َ ُ  �َﻔْﻲ
ِﻲﻓ
َ ﻓَﺈِنْ ذَﻛَﺮَ�ِ ﻲﻓِ �َﻔْﺴِﻪ ذَﻛﺮْﺗُﻪ ﻲﻓِ ِﺴ َو�ِن ذﻛ َﺮ ِ� َﻺٍَ ذﻛَﺮْﺗُﻪُ مَﻺٍَ ﺧَ�ٍْ ﻣِﻨْﻬُﻢْ وَ�ِنْ �َﻘَﺮَّبَ إِﻲﻟ،�
ِ
ًَ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
ََ ٌ َّ
َ
ْ
َ
َﺮَّ�ﺖُ إِﻴﻟَْﻪِ ذِرَاﺎﻋً وَ�ِنْ �َﻘ
.ﻴﻪ
َﺮَّبَ إِﻲﻟَّ ذِرَاﺎﻋً �َﻘَﺮ
ِ ّ�ْﺖُ إِﻴﻟَْﻪِ ﺑَﺎﺎﻋً وَ�ِنْ أَﺗَﺎ�ِ �َﻤْﻲﺸ أﺗيﺘﻪ ﻫﺮوﻟﺔ (( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
ِ
Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah SAW, bahwa ia bersabda: "Allah Ta'ala
berfirman: “Aku memberi hamba-Ku balasan sesuai dengan dugaannya terhadap-Ku
dan Aku selalu bersamanya ketika

dia berzikir kepada-Ku. Apabila ia berdzikir

kepada-Ku di sebuah kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih
baik dari mereka. Siapa yang mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, Aku akan
menghampirinya sehasta, dan siapa yang mendekatkan diri kepada-Ku sehasta,
Aku akan menghampirinya sedepa, dan siapa yang mendatangi-Ku dengan berjalan
kaki, Aku akan mendatanginya dengan berlari,” Muttafaq ’alaih.

1
2
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. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1885.
. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7405, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 2675.
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3. Hadis Nabi :

(  ) اﺬﻟي ﻳﺬﻛﺮ ر�ﻪ واﺬﻟي ﻻ ﻳﺬﻛﺮه ؛ ﻣﺜﻞ اﻟﻲﺤ واﻤﻟﻴﺖ:  ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ  أﻲﺑ مﻮﻰﺳ اﻷﺷﻌﺮي
.ُّ َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي
Dari Abu Musa Al Asy’ari r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Perumpamaan orang
yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang
hidup dan mayit”. HR. Bukhari.

1
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 Fadilah senantiasa berzikir dan berfikir tentang akhirat, namun boleh
meninggalkannya pada beberapa waktu.

ّ
ﺳ
َ�ُﻮل ا
َدﺧﻠﻨﺎ ﻰﻠﻋ ر
 ﻠﻘﺖ أﻧﺎ وأﺑﻮ ﺑ�ﺮ ﺣﻰﺘ... :  ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ر�ﻲﻌ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ الﺮ�ﻴﻊ اﻷﺳﻴﺪي
ِ
ّ
ّ
ّ
 ﺳ:  ) وﻣﺎ ذاك ؟! ( ﻗﻠﺖ:  َ�ُﻮل ا
ﺳ
ﺳ
ُﻮل ا�َ! ﻧ�ﻮن
َﺎ ر
َﻘﺎل ر
! َ�ﺎﻓﻖ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﻳﺎ رَُﻮل ا
:  ﻓﻘﻠﺖ
ِ
ِ

،  ﻓﺈذا ﺧﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪك ﺎﻋﻓﺴﻨﺎ اﻷزواج واﻷوﻻد والﻀﻴﻌﺎت،�ﺪك ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎﻨﻟﺎر واﺠﻟﻨﺔ ﻛﺄﻧﺎ رأي ﻋ
ً
ّ
ﺳ
 )  ﻧﻔﻲﺴ ﺑﻴﺪه لﻮ ﺗﺪومﻮن ﻰﻠﻋ ﻣﺎ ﺗ�ﻮﻧﻮن ﻋﻨﺪي و� اﺬﻟﻛﺮ:  َ�ﻘﺎل رَُﻮل ا
! �ﺴيﻨﺎ ﻛﺜ�ا
 َر َو ُاه. وﻟ�ﻦ ﻳﺎ ﺣﻨﻈﻠﺔ ! ﺳﺎﻋﺔ ! وﺳﺎﻋﺔ ! ( ﺛﻼث مﺮات،ﺎﻓﺤﺘ�ﻢ اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ ﻲﻓ ﻓﺮﺷ�ﻢ و� ﻃﺮﻗ�ﻢ
.ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Handzolah bin Ar Rob'i, ia berkata: “… lalu aku bersama Abu Bakar
berangkat hingga masuk menemui Rasulullah SAW, Aku berkata: “Wahai
Rasulullah, Handzolah telah menjadi munafik”, Rasulullah SAW bersabda:
“Kenapa?”, aku berkata: “Wahai Rasulullah, “Ketika berada disisimu, engkau
mengingatkan tentang surga dan neraka seolah-olah kami melihatnya, lalu ketika
kami keluar dari hadapanmu, kami disibukkan oleh istri, anak-anak dan mencari
nafkah, sehingga kami menjadi lupa peringatanmu”, Rasulullah SAW bersabda:
“Demi yang jiwaku di tangan-Nya andai kalian tetap seperti kalian di sisiku dan
terus berzikir niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian, sedang kalian
berada di atas tempat tidur dan di jalan kalian, akan tetapi wahai Handzolah ada
waktumu (untuk beribadah) dan ada waktumu (untuk duniamu) 3x”. HR. Muslim.

1
2

. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6407.
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2750.
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7. FADILAH DOA.
 Fadhilah doa
1.

Allah Ta’ala berfirman:

ُ ٌ َ ّ َ ّ َ
ََ َ َ
ۡ
َ
َ
َ
ّ
َ
ۡيبوا ْ � َو ۡ�ُ ۡؤم ُِنوا ْ � َعَل َّ ُهم
ُ اع َذا َد َ� فَ ۡليَ ۡس َتج
ُ
َ
�ِن
ِجيب دعوة ٱَ ِ إ
ِ
ِ ﴿ �ذا س�لك عِبادِي � ِ� فإ ِ ِ� ق ِر�بۖ أ
ِ
ِ
َ ُ
[١٨٦ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ يَ ۡرش ُدون
"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah),
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa
apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala
perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada
dalam kebenaran." (Q.S. Al Baqarah : 186 ) .
2.

Hadis Nabi :

َ ّ
ّ
ّ
ﺳ
 وأﻧﺎ ﻣﻌﻪ إذا،  ﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋﺒﺪي ﻲﺑ:-َﺰَ َو َﺟﻞ
- َ� )) ﺎل ا:  أﻧﻪ ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َﻦ ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﺎﻋ� (( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: " Allah Ta'ala
berfirman: “Aku memberi hamba-Ku balasan sesuai dengan dugaannya terhadap-Ku
dan Aku selalu bersamanya apabila dia berdoa kepada Ku.” Muttafaq ’alaih.
 Fadilah

memohon

ampun

dari

dosa,

diberi

1
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keistiqamahan

dan

pertolongan melawan musuh.

َۡ ََ َ ۡ ُ َ َ َ َ َۡ ۡ َّ َ َ َۡ ٓ ََ َ ۡ
ّ ْ ﴿ َو َما َ� َن قَ ۡول َ ُه ۡم ِ َّٓ أَن قَالُوا
َ َُ�َ َنا ٱ ۡغ ِف ۡر َ�َا ُذن
و� َنا ��ا�نا ِ� أم ِرنا و�بِت أقدامنا وٱ
ن�نا � ٱلق ۡو ِم
�
ۡ
َ ۡ
َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُّ َ َ َ ُ ّ ُ ُ ٰ َ َ َ
ّ َ َِ
َ َ ُِبُّ ٱل ُم ۡحسِ ن
ُ
َ
َ
ٰ
�
ٱ
ا
و
ث
ن
س
ح
و
ا
ي
�
ٱ
اب
و
ث
َ
ٱ
م
ه
ٮ
ات
�
ٔ
١
�ن
ر
ف
�
،١٤٧ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ �
ٱ
و
ة
ِر
خ
ِ
�
ِب
ِ ِ ٱل
[١٤٨

"Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami
dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan
tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Karena
itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di

1

. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7405 dan Muslim no hadist: 2675.
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akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. " (Q.S. Ali Imran :
147-148 ) .
3. FADILAH MUAMALAT.
 Fadilah berdakwah ke jalan Allah.
1.

Allah Ta’ala berfirman:

ۡ َ
ّ َ ََ ٗ َٰ َ َ َ ّ َ َٓ َ ّ َٗۡ ُ َ ۡ َ ۡ ََ
َ
ۡ
ُ
[٣٣ : ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ٣ �﴿ ومن أحسن قو� ِّمَن د� إِ� ٱَ ِ وع ِمل �لِحا وقال ِنَ ِ� مِن ٱلمسلِ ِم
"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada
Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk
orang-orang yang berserah diri?" (Q.S. Fushshilat: 33 ).
2.

Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
:  ﻟﻌ� ﺑﻦ أﻲﺑ ﻃﺎﻟﺐ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻲﻓ ﻏﺰوة ﺧﻴﺮﺒ َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ الﺴﺎﻋﺪي
ِ
ّ
َ� وأﺧﺮﺒﻫﻢ ﺑﻤﺎ � ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ ا،  ﺛﻢ ادﻋﻬﻢ إﻰﻟ اﻹﺳﻼم، )ﻰﻠﻋ رﺳﻠﻚ ﺣﻰﺘ ﺗ�ل �ﺴﺎﺣﺘﻬﻢ
َّ
َْ
.  ﻓﻮاﷲ ﻷن ﻳﻬﺪي ا�َّ ﺑﻚ رﺟﻼً واﺣﺪاً ﺧ� لﻚ ﻣﻦ ﻤﺣﺮ اﻨﻟﻌﻢ ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ، ﻟ ﻓﻴﻪ
Dari Sahal bin Sa`ad r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi
Thalib sewaktu perang Khaibar: “Teruslah berjalan hingga engkau berada di daerah
mereka, kemudian ajaklah mereka (memeluk) islam, dan beritahu mereka apa
kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada Allah, Demi Allah, sungguh Allah
memberi hidayah seorang lelaki dengan perantaramu lebih baik dari pada seekor
unta merah ( kendaraan yang paling berharga di saat itu ).” Muttafaq ’alaih .

1
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1. Fadilah Amar Ma`ruf Nahi Munkar.
1. Allah Ta’ala berfirman:

ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ ّ ۡ ُ ّ ُ َ ۡ َ
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ ٰ ٓ �َْ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َأُو
ۡ
َ
ُ
وف و�نهون ع ِن ٱلمنكرِ� َ�ِك هم ٱلمفلِحون
ِ � و�أمرون ب ِٱلمعر
ِ �﴿ و��ن مِن�م ُمَة يدعون إِ� ٱ
[١٠٤ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung" . (Q.S. Ali Imran : 104 ) .

1

. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2942 dan Muslim no hadist: 2406, ini adalah lafadznya.
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2.

Allah Ta’ala berfirman:

ۡ َ ُ َُۡ
ُ ۡ َ َ َ َ َۡ َ ّ َ ُ ُۡ َ َ ُۡ َ َ ۡ َ َۡ َ
ۡ
ّ ت
ّ �
ُ ﴿ ُك
ۡ ُمَة أُ ۡخر َج
َ ۡ نت ۡم َخ
َ
ُ
ِ َِلن
وف و�نهون ع ِن ٱلمنك ِر وتؤمِنون ب ِٱَِۗ ولو ءامن أهل
ِ اس تأمرون ب ِٱلمعر
ٍ
ِ
َ
ۡ
ۡ
َ ُ َ ُ َُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ُ ُ ۡ ّ ُّ ٗۡ َ َ َ َ َٰ ۡ
[١١٠ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ �ه ُم ٱل�ٰسِقون
�ب ل�ن خ�� َه �م مِنهم ٱلمؤمِنون وأ
ِ �ِٱلك
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada
yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. "

(Q.S.

Ali Imran : 110 ) .
3.

Hadis Nabi :

ً
ّ
ﺳ
 ﻓﺈن لﻢ،  ) ﻣﻦ رأى ﻣﻨ�ﻢ ﻣﻨﻜﺮا ﻓﻠﻴﻐ�ه ﺑﻴﺪه: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
:  أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري ﻗﺎل
ِ
. ﻓﺈن لﻢ �ﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ؛ وذلﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن ( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ، �ﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ
Dari Abi Said Al Kudri r.a, ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“Siapa diantara kalain yang melihat kemungkaran hendaklah merubahnya dengan
tangannya, maka jika tidak sanggup (hendaklah merubah) dengan lidahnya, maka
jika tidak sanggup (hendaklah merubah) dengan hatinya dan ini adalah iman yang
paling lemah”. HR. Muslim.

1
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2. Fadilah Nasehat

 )ﷲ ولﻜﺘﺎﺑﻪ: ﻟﻦ ﻗﺎل: )ﻟﻳﻦ اﻨﻟﺼﻴﺤﺔ( ﻗﻠﻨﺎ: ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ  أﻲﺑ رﻗﻴﺔ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ أوس اﺪﻟاري
.ﺳﻮﻪﻟ وﻷﺋﻤﺔ اﻤﻟﺴﻠﻤ� وﺎﻋﻣﺘﻬﻢ( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Tamim Ad-Dari r.a bahwa nabi SAW bersabda: “Nasehat adalah termasuk
pokok agama (islam)” kami bertanya: “untuk siapa ? ia bersabda: “untuk Allah,
untuk kitab-Nya (Al qur`an), untuk Rasul-Nya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan
untuk umat secara umum”. HR. Muslim.
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3. Fadilah Saling Menasehati dalam Kebaikan.
1. Allah Ta’ala berfirman:

ْ ۡ َ َ َ َ ّ َۡ ْ ۡ َ َ َ َ ٰ َ ٰ ّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ ّ
َ ۡ ّ
ۡ ﴿ َوٱ ۡل َع
ۡ �� َن لَ� ُخ
ٰ
ت وتواصوا ب ِٱ� ِق وتواصوا
�ِل
َ�
ٱ
وا
مِل
ع
و
وا
ن
ام
ء
ِين
َ
ٱ
َ
ِ
٢
�
�
ٱ
َ
ِ
١
�
ِ
�
ن
ِ
ِ
ِ
ٍ
ۡ ّ
[٣ ،١ : ﴾ ]ﻟﻌﺮﺼ٣ �
ِ َب ِٱص
1
2

. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 49.
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 55.
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"Demi masa! Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orangorang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya
mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran" (Q.S. Al
Ashr: 1-3 ) .
2. Allah Ta’ala berfirman:

ۡ
َ ۡ َ َ
َ ُ ۡ ُۡ َ
َ َ ّ
ۡ ۡ َ
ۡ �َ ت َ� ۡع ُض ُه ۡم أَ ۡو ِ�َا ٓ ُء
َ ون َوٱل ۡ ُم ۡؤ
ُ ٰ�ِم
َ�ُقِيمُونَ ٱلصَل ٰوة
وف َو َ� ۡن َه ۡون ع ِن ٱل ُمنك ِر
ع
﴿ وٱلمؤ ِمن
ِ ض يَأ ُم ُرون بِٱل َمع ُر
� ٖ
َ
ُ تُونَ ٱلزَّكَوٰةَ  و
َّ
ُ
ٞ �ز َح
ٌ ُهُمُ ٱ�َُّۗ إِنَّ ٱ�َ َع
�َ َۡ�َ ٱ�ََّ وَرَسُو�َۥٓۚ  أُوْ�َٰٓ�ِكَ س
[٧١ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٧ كِيم
َ�ُطِيع نو
ِز
"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah)
menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang
ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan
mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S. At Taubah: 71 ).


Fadilah orang yang membuat tradisi yang baik.

ّ
 وأﺟﺮ،  ﻓﻠﻪ أﺟﺮﻫﺎ،  ) ﻦ ﺳﻦ ﻲﻓ اﻹﺳﻼم ﺳﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ:   ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:  ﻗﺎل َ�ﻦ ﺟﺮ�ﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا
 ﺎﻛن ﻋﻠﻴﻪ وزرﻫﺎ،  وﻣﻦ ﺳﻦ ﻲﻓ اﻹﺳﻼم ﺳﻨﺔ ﺳيﺌﺔ، ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ ﻏ� أن ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ أﺟﻮرﻫﻢ ﻲﺷء
. ووزر ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ ﻏ� أن ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ أوزارﻫﻢ ﻲﺷء ( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Jarir bin Abdullah r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “…Siapa
yang memulai membuat tradisi yang baik dalam islam, maka dia mendapat pahala
perbuatan baiknya dan pahala orang yang mengamalkan perbuatan baik tersebut
setelahnya tanpa mengurangi sedikitpun pahala pengikutnya, dan siapa yang
memulai membuat tradisi yang buruk dalam islam, maka dia mendapat dosa
perbuatan buruknya dan dosa orang yang mengamalkan perbuatan buruk tersebut
setelahnya tanpa mengurangi sedikitpun dosa pengikutnya.” HR. Muslim.
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 Fadilah Mendamaikan Orang Berselisih.
1. Allah Ta’ala berfirman:

َ
ّۡ ّ
َ َ ۡ ۡ
ۡ ﴿ ۞ َّ َخ
َ ۡ �َ �ٰ �َ َ َوٮ ٰ ُه ۡم ِ َّ َم ۡن أَ َم َر ب َص َدقَة أَ ۡو َم ۡع ُروف أ َ ۡو ۡص
َ
َّ� ٱ
م
اس َو َمن َ�ف َعل � ٰلِك
ِن
�
ث
ك
�
�
ٍ
ٍ
ِإ
�
�ِ
ِ
ٖ ِ ِ
َ
َ َ َٓ ۡ
ٗ ات ٱ َّ ِ فَ َس ۡو َف نُ ۡؤ�ِيهِ أ ۡج ًرا َع ِظ
[١١٤ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ يما
ِ ٱبتِغا َء م ۡرض
1

. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1017.
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"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikanbisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf,
atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat
demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya
pahala yang besar" (Q.S. An Nisaa : 114 ) .
2.

Hadis Nabi :

 )) ﻻ أﺧﺮﺒ�ﻢ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ الﺼﻴﺎم والﺼﻼة:   ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: أﻲﺑ اﺪﻟرداء رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
 ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ اﺪﻟاود. ((  وﻓﺴﺎد ذات اﺒﻟ� اﺤﻟﺎﻟﻘﺔ، � )) ح ذات اﺒﻟ:  ﻗﺎل، �والﺼﺪﻗﺔ ؟ (( ﻗﺎلﻮا ﺑ
. اﻟﺮﺘﻣﺬي
Dari Abu Darda r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: " Maukah aku
beritahukan kalian suatu amalan yang lebih baik dari pada derajat puasa, shalat
dan sedekah ? mereka berkata : tentu . beliau bersabda: "Meperbaiki hubungan
orang yang berselisih dan menjauhi merusak hubungan antar sesama muslim ". H.R.
Abu Daud dan Tarmizi.

1
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 Fadilah Tolong-menolong Sesama Mukmin.
1. Allah Ta’ala berfirman:

َ ۡ ُ َ َ ّ ّ َ ّ ْ ُ ّ َ َٰ ۡ ُ ۡ َ ۡ ۡ ََ ْ ُ َ َ َ َ َ
[٢ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٢ ِيد ٱل ِعقاب
 و� �عاونوا � ٱ ِ�ث ِم وٱلعد�نِ� وٱَقوا ٱَۖ ِنَ ٱَ ش ِد........ ﴿
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

(Q.S. Al Maidah :

2).
2. Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
� )) ﺆﻣﻦ لﻠﻤﺆﻣﻦ ﺎﻛﺒﻟنﻴﺎن �ﺸﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ (( وﺷﺒﻚ ﺑ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ مﻮﻰﺳ
ِ
َّ
َْ
. ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ.أﺻﺎﺑﻌﻪ

1

. Shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist: 4919, ini adalah lafadznya. Shahih Sunan Abu Dawud no: 4111 dan
Tirmizi no hadist : 2509. Shahih Sunan Tirmidzi no: 2037
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Dari Abu Musa r.a, ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda: “Seorang mukmin
dengan mukmin yang lainnya, seperti sebuah bangunan, sebagiannya menopang
sebagian yang lain,” dan beliau menjalin jemarinya”. Muttafaq ’alaih .

1

 Fadilah Saling Meringankan Beban Sesama Orang Beriman.

ّ
 ﻧﻔﺲ ا�َ ﻋﻨﻪ ﻛﺮ�ﺔ،  ))  ﻧﻔﺲ ﻋﻦ مﺆﻣﻦ ﻛﺮ�ﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب اﺪﻟﻧﻴﺎ: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ّ
ﻋﻠﻴﻪ
 وﻣﻦ ﺳﺮﺘ مﺴﻠﻤﺎً ﺳﺮﺘه ا�َ ﻓ، ﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
َّ� وﻣﻦ �ﺮﺴ ﻰﻠﻋ ﻣﻌﺮﺴ �ﺮﺴ ا،اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
. (( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ..  واﷲ ﻲﻓ ﻋﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﺎﻛن اﻟﻌﺒﺪ ﻲﻓ ﻋﻮن أﺧﻴﻪ، ﻴﺎ واﻵﺧﺮة
Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, ia bersabda: “Siapa yang melepaskan
seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, Allah melepaskan darinya suatu
kesulitan di hari kiamat, siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan,
Allah memudahkan urusannya di dunia dan akhirat, dan siapa yang menutup `aib
seorang muslim, Allah tutup `aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah selalu menolong
seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya ...” HR. Muslim . 2
78F

 Fadilah Menjenguk Orang Sakit.

: )ﺴﻠﻢ إذا ﺎﻋد أﺧﺎه اﻤﻟﺴﻠﻢ لﻢ ﻳﺰل ﻲﻓ ﺧﺮﻓﺔ اﺠﻟﻨﺔ؛ ﺣﻰﺘ ﻳﺮﺟﻊ( ﻗﻴﻞ: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ وﻋﻦ ﺛﻮ�ﺎن
ّ
ﺳ
. )ﺟﻨﺎﻫﺎ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ:ُﻮل ا�َ! ﻣﺎ ﺧﺮﻓﺔ اﺠﻟﻨﺔ؟ ﻗﺎل
َﺎ ر
ِ
Dari Tsauban r.a dari Nabi SAW, ia bersabda: “Sesungguhnya seorang muslim
apabila menjenguk saudaranya seiman, ia senantiasa berada di musim petik buah
surga”.
Lalu ada yang berkata: “Wahai Rasulullah, apa itu di musim petik buah surga?”, ia
bersabda: “Buah surga yang telah dipetik”. HR. Muslim

3
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 Fadilah Jujur.
Allah Ta’ala berfirman:

َ ٞ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ َ ٰ َ ُ ٗ َ َ ً ۡ َ َ ّ ْ ُ َ ۡ َ َ َٰ ّ ّ ۡ َ َ ّ ّ ۡ ّ
ٞ
[١٨ : ﴾ ]ﺤﻟﺪﻳﺪ١ ت وأقرضوا ٱَ قرضا حسنا ي�عف لهم ولهم أجر ك ِر�م
ِ �ِ﴿ ِنَ ٱلُصَ ِد�ِ� وٱلُصَد
1

. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 481, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 2585.
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2699.
3
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2568.
2
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"Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik lakilaki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka
pahala yang banyak" (Q.S. Al Hadid : 18 ) .
 Fadilah Murah Hati Saat Membeli, Menjual, dan Membayar.

ًّ رﺟﻼ
ّ
ﺳ
 و�ذا اﻗﺘﻰﻀ ( َر َو ُاه،  و�ذا اﺷﺮﺘى، ﺳﻤﺤﺎً إذا ﺑﺎع
َ� ) ﺣﻢ ا:  ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
ِ
.ُّ ﻟُﺨَﺎرِي
Dari Jabir r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah merahmati seorang
lelaki yang murah hati bila menjual, membeli, dan bila menuntut haknya”. HR.
Bukhari.

1
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 Fadilah Jihad, Hijrah, dan Menolong Agama Allah Azza wa Jalla.
1. Allah Ta’ala berfirman:

َ ّ
َ ّ
ُ َ
َ ُ َٰ ُۡ َ َ ّ
َ ُ َٰ ۡ
َ ﴿ َّ � َ ۡس
َ ون م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
ْ ُ� أ
َ � ون
ُ ۡ �َ �ِ
ب
س
د
ه
�
م
ل
ٱ
و
ر
َ�
ٱ
�
و
د
ع
�
ل
ٱ
ي
و
ت
يل ٱَِ بِأ ۡم َ� ٰلِ ِه ۡم َوأنفسِ ِه ۡ ۚم َضَل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
ٗ
ۡ
َ
ََ َ
ّ
ۡ
ُ َ ۡ َٰ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ ُ ّ
ّ
َ َ ٱل ُم
ُ ّ َفَضَ َل ٱ
ُ ّ ِين َد َر َج ٗة ۚ َو ُ� َو َع َد ٱ
َ نفسِ ه ۡم َ� ٱ ۡل َ�ٰ ِعد
ُ َٱ
ٰ� َ � ۡس
ٱَ ٱلم� ِهدِين بِأم�لِ ِهم وأ
�
� �ٰ ِهدِين
ِ
ٗ ين أَ ۡج ًرا َع ِظ
َ ٱ ۡل َ�ٰ ِع ِد
[٩٥ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٩ يما
"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang), yang
tidak mempunyai 'uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan
harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan
harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masingmasing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan
orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu)
beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. An Nisaa : 95 -96 ) .
2.

Allah Ta’ala berfirman:

ّ َ
ّ ّٗ َ
ۡ ۡ ُ َ ٓ ْ ُ َ َّ ْ َ َ َ ّ َ ّ
َ ين َء َام ُنوا ْ َو َه
َ � ْ اج ُروا ْ َو َ�ٰ َه ُدوا
َ َ
� ٓوا ُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل ُمؤ ِم ُنون َحقا ۚ َ ُهم
يل ٱَِ وٱَِين ءاووا َن
ب
س
﴿ وٱ
ِ
ِ
ِ ِ
ٞ ق َكرٞ  َور ۡزٞ َّ ۡغفِ َرة
[٧٤ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٧ �م
ِ
ِ
1

. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 2076.
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"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan
orang-orang yang memberi tempat kediaman serta memberi pertolongan (kepada
orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman.
Mereka memperoleh ampunan dan rejeki (nikmat) yang mulia" (Q.S. Al Anfaal: 74 ) .
 Fadilah Berkunjung karena Allah .
1. Hadis Nabi :

ﻗﺮ�ﺔ أﺧﺮى ﻓﺄرﺻﺪ ا�َّ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻰﻠﻋ ﻣﺪرﺟﺘﻪ

ً زار أﺧﺎً ﻪﻟ ﻲﻓ

)) :    اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ًﻠﺎﻜ
 ﻫﻞ لﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﺗﺮ�ﻬﺎ:  ﻗﺎل.  �ﺪ أﺧﺎً ﻲﻟ ﻲﻓ ﻫﺬه اﻟﻘﺮ�ﺔ: أﻳﻦ ﺗﺮ�ﺪ ؟ ﻗﺎل:  ﻠﻤﺎ أﻰﺗ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎل.
ّ
 ﻓرَﺳُﻮل ا�َِّ إﻴﻟﻚ ﺑﺄن ا�َ ﻗﺪ أﺣﺒﻚ ﻛﻤﺎ أﺣﺒبﺘﻪ:  ﻗﺎل.  ﻏ� أ� أﺣﺒبﺘﻪ ﻲﻓ ا�َّ ﺗﻌﺎﻰﻟ: ﻋﻠﻴﻪ ؟ ﻗﺎل
. َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ.((ﻓﻴﻪ
Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW: “Seorang lelaki mengunjungi
saudaranya di kampung lain, lalu Allah mengutus seorang malaikat mengawasi
perjalanannya, tatkala ia sampai di kampung tersebut, malaikat berkata: “Mau
kemanakah engkau?”, ia berkata: “Aku ingin mendatangi saudaraku di kampung
ini”, malaikat berkata: “Apakah engkau mengunjunginya karena ingin mendapatkan
manfaat duniawi?”, ia berkata: “Tidak, hanya karena aku mencintainya karena
Allah”,

malaikat

berkata:

“Sungguh

aku

adalah

utusan

Allah

kepadamu

bahwasanya Allah telah mencintaimu seperti engkau mencintai si fulan karena-Nya”.
HR. Muslim. 1
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2. Hadis Nabi

مﺮ�ﻀﺎً أو زار أﺧﺎً ﻪﻟ
ّ
ّ
ﺳ
 ﺑﺄن ﻃﺒﺖ وﻃﺎب:ﻲﻓ ا�َ ﻧﺎداه ﻣﻨﺎد
 )) ﻋد:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ
ِ
ُّ  وﺗﺒﻮأت ﻣﻦ اﺠﻟﻨﺔ ﻣ�ﻻ (( َاهُ اﻟﺮﺘِّْﻣ ِﺬِي، ﺸﺎك
Dari Abu Huraira r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang
membesuk orang sakit atau menziarahi seorang saudaranya karena Allah maka ada
seorang malaikat yang menyeru “Engkau telah baik dan perjalananmu ini baik dan
engkau telah mengambil tempat di surga”. HR. Tarmizi.

1
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2

. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2567.
. Hasan. diriwayatkan oleh Tarmizi no hadist: 2008, ini adalah lafadznya. Shahih Sunan Tirmizi no: 1633. Dan
diriwayatkan oleh Ibnu Majah no hadist: 1443, Shahih Sunan Ibnu Majah no: 1184
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3. Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
 ﺟﺒﺖ �ﺒﻲﺘ: )) ل ا�َّ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻰﻟ:  ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
ّ
. واﻤﻟﺘﺒﺎذﻟ� ﻲﻓَ (( ه ﻣﺎلﻚ ﻲﻓ اﻤﻟﻮﻃﺄ وأﻤﺣﺪ،
َّ واﻤﻟﺰﺘاور�ﻦ ﻲﻓ، َّ واﻤﻟﺘﺠﺎلﺴ� ﻲﻓ، ّ
Dari Mu'az bin Jabal r.a., ia berkata: "sesungguhnya aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda bahwa Allah berfirman: “Kecintaan-Ku pasti didapati oleh orangorang yang saling mencintai karena-Ku dan orang yang saling duduk (berkumpul)
karena-Ku, dan orang yang saling mengunjungi karena-Ku, dan orang yang
mengorbankan dirinya karena-Ku”. H.R. Malik dan Ahmad.

1
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4. FADILAH PERGAULAN BAIK.
 Fadilah berbakti kepada kedua orang tua.
1. Allah Ta’ala berfirman:

ۡ َ ُ ّ ٓ ّ ْ ٓ ُ ُ ۡ َ ّ �َ َ ُّ�َ َ َ َ
ََ َ ُ َ َۡ ٓ َ ُ ُ َ َ ََ ۡ َ َ
َ ۡ
ّ
ً
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
ّ
ٰ
ٰ ﴿ ۞وق
ٰ
�� ك َ �عبدوا ِ�َ ِيَاه و� ِٱل� ِ�ي ِن إِح�نا ۚ ِمَا �بُغَنَ ِعندك ٱلكِ� أحدهما أو ِ�هما ف
َ َٗۡ َ ُّ ُ َ َ ُ ۡ َ َۡ ََ ُّ ٓ َ ُّ َُ
ۡ َ ۡ ّ ّ ُ َ َ ۡ ّ َ ّ ُّ َ َ َ َ ُ َ ۡ ۡ َ
ٗ
َ� ُهما
ب ٱر
ِ َ  وٱخفِض لهما جناح ٱ ِل مِن ٱرَ�ةِ وقل٢ �قل َهما أ ٖف و� �نهرهما وقل َهما قو� ك ِر�ما
َ ۡ َ ۡ ُ ُّ�ّ
ُ َ َ َّٰ ۡ َ َ ُ ّ َ
ُُ
َ ْ ُ ُ َ
ُ
ّ َك َما
ٗ َِ�َ َيا� َصغ
ٗ
ۡ
َ
ُ
ٰ
٢ �ح� َإِنَهۥ �ن لِ�َ�ِ� �فور
ِ ِ �م أعلم بِما ِ� �فو ِس� ۚم إِن ت�ونوا �ل٢ ��
ِ
[٢٥ ،٢٣ :﴾ ]ﻻﺮﺳاء

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain
Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada
keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah
kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka
berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah
mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".
Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang
baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat."
(Q.S. Al Israa: 23-25 ).

1

. Shahih. diriwayatkan oleh Malik no hadist: 1779 dan Ahmad no hadist : 22380. Lihat Shahih Al-Jami' no: 4331
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2. Hadis Nabi :

ّ
ّ
((  )) ﺼﻼة ﻰﻠﻋ وﻗﺘﻬﺎ:  اﻟﻌﻤﻞ أﺣﺐ إﻰﻟ ا�َ ؟ ﻗﺎل  ﻟﺖ اﻨﻟﻲﺒ:  ﻗﺎل ﻋﻦ ﻋﺒ ا�َ ﺑﻦ مﺴﻌﻮد
َّ
ّ
َْ
. )) ﻬﺎد ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ ا�َ (( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ:  ﺛﻢ أي ؟ ﻗﺎل:  )) ﺮ الﻮاﺪﻟﻳﻦ (( ﻗﻠﺖ:  ﺛﻢ أي ؟ ﻗﺎل: ﻗﻠﺖ
Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., ia berkata: “Aku bertanya kepada Nabi, apa
amalan yang paling dicintai Allah?”, ia bersabda: “Shalat tepat pada waktunya”,
aku berkata: “Kemudian apa lagi ?”, ia bersabda: “Berbakti kepada kedua orang
tua”, aku berkata : “Kemudian apa lagi ?”, ia bersabda: “Berjihad fi sabilillah”.
Muttafaq ’alaih.

1

84F

 Fadilah memperlakukan kedua orang tua dengan baik.

ّ
ّ
 ﺳ:  ﻓﻘﺎل َ�ُﻮل ا
ﺳ
ﺎ رَُﻮل ا�َ ! أﺣﻖ اﻨﻟﺎس ﺤﺑﺴﻦ ﺻﺤﺎﺑﻲﺘ ؟
َء رﺟﻞ إﻰﻟ ر
:  ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ

((  )) أﺑﻮك: ﺛﻢ ﻣﻦ؟ ﻗﺎل: )) أمﻚ (( ﻗﺎل: ﺛﻢ ﻣﻦ ؟ ﻗﺎل: )) أمﻚ (( ﻗﺎل: ﺛﻢ ﻣﻦ ؟ ﻗﺎل: )) أمﻚ (( ﻗﺎل: ﻗﺎل
َّ
َْ
.ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Abu Huraira r.a., ia berkata: “Seorang lelaki datang kepada Rasulullah
SAW, ia berkata: “Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak
berbakti kepadanya?”, ia bersabda: “Ibumu”, ia berkata: “Kemudian siapa lagi?”, ia
bersabda: “Ibumu”, ia berkata: “Kemudian siapa lagi?”, ia bersabda: “Ibumu”, ia
berkata: “Kemudian siapa lagi?”, ia bersabda: “Bapakmu”. Muttafaq ’alaih.

2
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 Fadilah Silaturrahim.
1. Hadis Nabi :

ّ
ﺳ
(( ﻓﻠﻴﺼﻞ رﻤﺣﻪ،  و�نﺴﺄ ﻪﻟ ﻲﻓ أﺛﺮه،  )) ﺐ أن ﻳبﺴﻂ ﻪﻟ ﻲﻓ رزﻗﻪ:  ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ
َّ
َْ
ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Anas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ingin
dibentangkan rezkinya, dipanjangkan umurnya maka hubungkanlah silaturrahim”.
Muttafaq ’alaih.

3
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1

. Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 527, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 85.
. Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5971, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 2548.
3
. Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5986, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 2557.
2
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2.

Hadis Nabi :

 ﻣﻦ وﺻﻠﻚ:  )) ن الﺮﺣﻢ ﺷﺠﻨﺔ ﻣﻦ الﺮﻤﺣﻦ ﻓﻘﺎل اﷲ:  ﻗﺎل ﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
.  وﻣﻦ ﻗﻄﻌﻚ ﻗﻄﻌﺘﻪ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﺻﻠﺘﻪ
Dari Abu Huraira r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Kekerabatan
adalah berasal dari Ar-Rahman, maka Allah berfirman: “Barang siapa yang
menyambungmu, Aku menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskanmu,
niscaya Aku memutuskannya”. Muttafaq alaih .

1
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3. Hadis Nabi :

 وﻟ�ﻦ الﻮاﺻﻞ،  )) ﺲ الﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻤﻟﺎﻜﻓﺊ:  ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
.ُّ ﻟي إذا ﻗﻄﻌﺖ رﻤﺣﻪ وﺻﻠﻬﺎ (( َواهُ اﺒﻟُْﺨَﺎرِي
Dari Abdullah bin Amru r.a., ia berkata: “Nabi SAW bersabda: “Bukanlah
(dinamakan) orang yang menghubungkan silaturrahim karena sekedar membalas
tetapi

orang

yang

menghubungkan

silaturrahim

adalah

menghubungkannya terhadap orang yang memutuskan”. HR. Bukhari.

orang

yang

2
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 Fadilah memperlakukan anak-anak serta mendidik mereka dengan baik.
1. Hadis Nabi :

ً
 ﻲﻠﻋَّ امﺮأة وﻣﻌﻬﺎ اﺑنﺘﺎن ﻬﻟﺎ �ﺴﺄل ﻓﻠﻢ ﺠﺗﺪ ﻋﻨﺪي ﺷيﺌﺎ ﻏ� ﺗﻤﺮة واﺣﺪة:  ﻗﺎﻟﺖ ﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ
.  ﻠﻴﻨﺎ ﻓﺄﺧﺮﺒﺗﻪ  ﻓﺪﺧﻞ اﻨﻟﻲﺒ،  ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﺨﺮﺟﺖ،  ﻓﻘﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑ� اﺑنﺘﻴﻬﺎ ولﻢ ﺗﺄ�ﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻄﻴﺘﻬﺎ إﻳﺎﻫﺎ
َّ
َْ
. )) � ﻣﻦ ﻫﺬه اﺒﻟﻨﺎت �ﻲﺸء ﻓﺄﺣﺴﻦ إﻴﻟﻬﻦ �ﻦ ﻪﻟ ﺳﺮﺘاً ﻣﻦ اﻨﻟﺎر (( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ: ﻓﻘﺎل
Dari `Aisyah r.a., ia berkata: “Seorang ibu bersama dua orang anak wanitanya
masuk ke rumahku mengemis, sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu kecuali
sebiji kurma, lalu aku berikan kepadanya, si ibu membagi kurma tersebut menjadi
dua dan diberikan kepada anaknya, dan dia tidak ikut makan, kemudian dia
berdiri dan pergi, lalu Rasulullah SAW masuk ke rumah dan aku memberitahu
beliau, Ia bersabda: " Siapa diberi cobaan dengan anak-anak wanita, lalu ia tetap

1
2

. Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5988, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 2554.
. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5991.
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berbuat baik kepada mereka, nanti mereka akan menghalanginya dari neraka”.
Muttafaq ’alaih .

1

2. Hadis Nabi :

 و�ﻘﻌﺪ اﺤﻟﺴﻦ ﻰﻠﻋ،   ﻓﻴﻘﻌﺪ� ﻰﻠﻋ ﻓﺨﺬه  ﻛن رﺳﻮل اﷲ: ﻦ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ز�ﺪ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
.  )) ارﻤﺣﻬﻤﺎ ﻓﺈ� أرﻤﺣﻬﻤﺎ (( ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري:  ﺛﻢ ﻳﻘﻮل، ﻓﺨﺬه اﻵﺧﺮ ﺛﻢ ﻳﻀﻤﻬﻤﺎ
Dari Usamah bin Zaid r.a., ia berkata: “Rasulullah SAW pernah mengambilku
lalu meletakkanku di pahanya dan meletakkan Hasan di pahanya yang lain,
kemudian memeluk kami berdua seraya berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku
menyayangi mereka berdua maka sayangilah mereka ". H.R. Bukhari 2.
90F

 Fadilah Mengasuh Anak Yatim.

ّ
ﺳ
 ))  و�ﻓﻞ اﻴﻟتﻴﻢ ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ ﻫﻜﺬا (( وأﺷﺎر ﺑﺎلﺴﺒﺎﺑﺔ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎل ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ِ
.ُّ  َواهُ اﺒﻟُْﺨَﺎرِي.والﻮﺳﻄﻰ وﻓﺮج ﺑيﻨﻬﻤﺎ
Dari Sahal bin Sa`ad r.a., ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Aku dan
orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini,” beliau mengisyaratkan
dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya”. HR.
Bukhari .

3
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 Fadilah menjalin hubungan baik dengan teman-teman orang tua.

 )) ن ﻣﻦ أﺑﺮ اﻟﺮﺒ ﺻﻠﺔ الﺮﺟﻞ أﻫﻞ ود أﺑﻴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻮ� (( أﺧﺮﺟﻪ: ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
مﺴﻠﻢ
Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya perbuatan
baik yang utama adalah seorang lelaki menyambung hubungan baik pada teman
dekat bapaknya setelah bapaknya meninggal ”. H.R. Muslim .

1

4
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. Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5995, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 2629.
. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6003.
3
. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5304, ini adalah lafadznya. Dan Muslim no hadist: 2983
4
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2552.
2
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 Fadhilah mencari rezki untuk para janda dan orang miskin.

 )) ﻰﻠﻋ اﻷرمﻠﺔ واﻤﻟﺴﻜ� ﺎﻛﻤﻟﺠﺎﻫﺪ ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ:  ﻗﺎل ﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
. و اﻟﻘﺎﺋﻢ الﻠﻴﻞ الﺼﺎﺋﻢ اﻨﻟﻬﺎر (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Huraira r.a., ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang
mencari rejeki untuk para janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad
fisabilillah, atau orang yang tahajud sepenuh malam, berpuasa di siang hari ".
Muttafaq ‘alaih .

1
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 Fadilah Mendidik Anak Perempuan.

 ))  ﺎﻋل ﺟﺎر�ت� ﺣﻰﺘ ﺗﺒﻠﻐﺎ ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﻧﺎ وﻫﻮ ﻛﻬﺎﺗ� (( وﺿﻢ:  ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ وﻋﻦ أ�ﺲ
. َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ. أﺻﺎﺑﻌﻪ
Dari Anas r.a., dari Nabi SAW, Ia bersabda: " Siapa yang memberi nafkah dua
anak wanita hingga berumur baligh, dia akan datang di hari kiamat, aku dan dia
seperti ini (Beliau merapatkan jemarinya)” . HR. Muslim .

2
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 Fadilah Hubungan Baik dengan Tetangga.
1. Allah Ta’ala berfirman:

ْ ُ ُۡ ََ َّ ْ ُُ ۡ َ
َ َۡ َ ٰ َ َٰ َۡ َ َٰ ۡ ُ ۡ
َ ۡ ۡ َ َٰ ۡ َ ٗ ۡ َ
َ � ٗنا
َ ۡ �كِ� َوٱ
ٰ
ٰ
ۖا
�ارِ ذِي
م
ل
ٱ
و
�
�
�
ٱ
و
�
ر
ق
ل
ٱ
ِي
ذ
�
و
ح
ن
ي
�
�
ل
ٱ
�
و
�
ٔ
ش
ۦ
ه
ب
ِ
ِ
ِِ إ
ِ
ِ ��وا
ِ � �﴿ ۞وٱ�بدوا ٱَ و
ِ
ِ
َ ۡ ُۡ
ُ�
َ ۡ � َوٱ
ُ ۡ �ار ٱ
ٰ
[٣٦ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء....... ب
ن
ٱلقر
ِ
ِ
"Sembahlah Allah dan janganlah kamu

mempersekutukan-Nya dengan

sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh" (Q.S.
An Nisaa: 36 ).
2. hadist Nabi :

ّ
ﺳ
((  )) زال ﺟﺮﺒ�ﻞ ﻳﻮﺻﻴ� ﺑﺎﺠﻟﺎر ﺣﻰﺘ ﻇﻨﻨﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﻮرﺛﻪ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎﻟﺖ ﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ
ِ
َّ
َْ
.ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ

1
2

. Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5353, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 2982.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2631.

48

Dari `Aisyah r.a., mereka berkata: “Rasulullah SAW

bersabda: “Jibril selalu

berpesan kepadaku terhadap tetangga hingga aku menduga bahwa tetangga akan
berhak mendapat warisan”. Muttafaq ’alaih.

1

3. Hadis Nabi :

 ﻣﻦ ﻳﺎ َر ُﺳﻮل:  واﷲ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ! (( ﻗﻴﻞ،  واﷲ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ،  )) واﷲ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ:  ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
َّ
ّ
َْ
. )) ﺬﻟي ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺟﺎره ﺑﻮاﺋﻘﻪ (( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ: �َ ! ﻗﺎل
ِ
Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: “Demi Allah belumlah beriman,
demi Allah belumlah beriman”, ada yang berkata: “Siapa wahai Rasulullah ?”, ia
bersabda: “Yang tidak merasa tenang tetangganya dari gangguannya”. H.R.
Bukhari .

2
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4. Hadis Nabi :

 ) ﺆﻣﻦ أﺣﺪ�ﻢ ﺣﻰﺘ �ﺐ ﻷﺧﻴﻪ أو ﻗﺎل ﺠﻟﺎره ﻣﺎ �ﺐ ﻨﻟﻔﺴﻪ: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
َّ
َْ
.( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Anas r.a., dari Nabi SAW, Ia bersabda: “tidak sempurna iman seorang d
iantara kalian, hingga ia mencintai untuk saudaranya ( dalam riwayat lain
tetangganya ) apa yang ia cintai untuk dirinya.” Muttafaq ’alaih.

3
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Fadhilah menyanyangi sesama.

َّ
ّ
ّ
َْ
ﺳ
. ))ﺮﻤﺣﻪ ا�َّ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ اﻨﻟﺎس(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل َ�ﻦ ﺟﺮ�ﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا
ِ
Dari Jarir bin Abdullah , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa
yang tidak menyangi manusia, maka Allah tidak akan menyanginya.” Muttafaq
’alaih . 4
98F

1

. Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6014, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 2624.
. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6016.
3
. Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 13 dan Muslim no hadist: 45, ini adalah lafadznya
4
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :13 dan Muslim no hadist: 45.
2
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 Fadhilah berbuat baik kepada kerabat yang bukan muslim selama mereka
tidak mengganggu umat Islam.
Allah  berfirman:

ُ
ُ ُ َُٰ ۡ َ َ ّ َ ُ ّ ُ ُ ٰ َ ۡ َ ّ
ُۡ َ
ُ َُّ�َ َ ۡ ُ ٰ َ
ّ و� ۡم � ٱ
ُ وه ۡم َو ُ� ۡق
ۡسِط ٓوا ْ َ ۡ�هم
ِين َول ۡم � ِر ُجو�م ّمِن دِ� ِر�م أن
�
﴿ َ �نهٮ�م ٱَ ع ِن ٱَِين لم ي�تِل
ۚ ِ ِإ
ِ
ِ
ۡ ۡ ُّّ ّ َ ُِب
َ
[٨ :  ﴾ ]ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ٨ �
َِنَ ٱ
ِٱل ُمقسِط
"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap
orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku
adil". (Q.S. Al Mumtahanah: 8) .
Hadist Nabi :

ّ
  ﻋﻬﺪ ﺳ-� مﺮﺸ�ﺔ- � ﻗﺪﻣﺖ ﻋ أ: ﻗﺎﻟﺖ ﻦ أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ أﻲﺑ ﺑ�ﺮ الﺼﺪﻳﻖ
 َ�ُﻮل ا
َر
ِ
َّ
ّ
ﺳ
 ﺻ� أمﻚ(( ُﺘَﻔ ٌﻖ، ))ﻧﻌﻢ: ﻣﺖ ﻲﻠﻋ أ� و� راﻏﺒﺔ أﻓﺄﺻﻞ أ�؟ ﻗﺎل: ﻗﻠﺖ َ�ُﻮل ا
َﺎﺳﺘﻔﺘﻴﺖ ر
ِ
َْ
.َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Asma` binti Abu Bakar Shidiq , ia berkata : “Ibuku mendatangiku
sementara dia masih musyrik pada masa Rasulullah , lalu aku bertanya
kepada Rasulullah dan berkata: “Ibuku mendatangiku dan dia mengharapkan
sesuatu, apakah aku boleh menyambung ikatan kekeluargaan dengan ibuku?”,
beliau bersabda: “Ya, sambunglah ikatan kekeluargaan dengan ibumu”. Muttafaq
’alaih.

1
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 Fadhilah menyayangi dan mengayomi umat Islam.

ّ
ﺳ
 )) اﻤﻟﺆﻣﻨ� ﻲﻓ ﺗﻮادﻫﻢ وﺗﺮاﻤﺣﻬﻢ وﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻣﺜﻞ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل �ﻋﻦ اﻨﻟﻌﻤﺎن ﺑﻦ �ﺸ
ِ
َّ
َْ
. إذا اﺷﺘﻰﻜ ﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺪاﻰﻋ ﺳﺎﺋﺮ اﺠﻟﺴﺪ ﺑﺎلﺴﻬﺮ واﺤﻟ�(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ،
Dari Nu`man bin Basyir  Ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Perumpamaan
orang-orang yang beriman dalam saling cinta, kasih sayang, dan solidaritas
diantara mereka, seperti satu tubuh, bila salah satu anggota tubuh merasa sakit,
seluruh bagian tubuh ikut merasakan tidak bisa tidur dan meriang .” Muttafaq
’alaih .
1
2

2
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. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2620 dan Muslim no hadist: 1003.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6011 dan Muslim no hadist: 2586.
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 Fadhilah berakhlak baik terhadap wanita dan pembantu.
1.

Hadist Nabi :

ﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟنﺴﺎء ﺧ�اً؛
ّ
ﺳ
 و�ن،ﻓﺈن اﻤﻟﺮأة ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺿﻠﻊ
)) : َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
َّ
 ﻓﺎﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟنﺴﺎء(( ُﺘَﻔ ٌﻖ، و�ن ﺗﺮ�ﺘﻪ لﻢ ﻳﺰل أﻋﻮج، ﻓﺈن ذﻫﺒﺖ ﺗﻘﻴﻤﻪ ﻛﺮﺴﺗﻪ،ﻮج ﻣﺎ ﻲﻓ الﻀﻠﻊ أﻋﻼه
َْ
.َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Abu Huraira , Ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Berikanlah nasehat
wanita dengan cara yang baik, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan
tulang rusuk yang paling bengkok adalah di bagian yang paling atas, jika engkau
memaksa meluruskan tulang tersebut, dia akan patah, dan jika engkau biarkan,
dia akan selalu bengkok, karena itu nasehatilah wanita dengan cara yang baik.”
Muttafaq ’alaih.
2.

1
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Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
 ))لﻢ: ﻓﻤﺎ ﻗﺎل ﻲﻟ ﻗﻂ ))أف(( ﻻ ﻗﺎل لﻲﺸء ﻓﻌﻠﺘﻪ،� ﺸ ﺳن َ�ُﻮل ا
َﺪﻣﺖ ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ. ((! ))أﻻ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬا؟:ﻓﻌﻠﺘﻪ ؟(( ﻻ لﻲﺸء لﻢ أﻓﻌﻠﻪ
Dari Anas , Ia berkata: “Aku telah melayani Rasulullah  selama sepuluh
tahun, tidak pernah beliau berkata kepadaku: “ah” dan tidak pernah
mengatakan terhadap sesuatu yang telah aku kerjakan: “Kenapa engkau
lakukan?" Dan tidak pula terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan: “Kenapa
engkau tidak melakukan hal ini?. Muttafaq ’alaih.

2
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 Fadhilah menjadi pemimpin yang baik.
1. Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
 اﻹﻣﺎم راع: و��ﻢ مﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ، ))ﻛ�ﻢ راع: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﺎل ﺳﻤﻌﺖ ر
 ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ِ

 ومﺴﺆوﻟﺔ، واﻤﻟﺮأة راﻋﻴﺔ ﻲﻓ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ، ومﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ، والﺮﺟﻞ راع ﻲﻓ أﻫﻠﻪ،ﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ
َّ
 ومﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ ؛ ﻓﻠﻜ�ﻢ راع ومﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ(( ُﺘَﻔ ٌﻖ، واﺨﻟﺎدم راع ﻲﻓ ﻣﺎل ﺳﻴﺪه، رﻋﻴﺘﻬﺎ
َْ
.َﻋﻠﻴ ِﻪ
1
2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6011 dan Muslim no hadist: 2586.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6038 dan Muslim no hadist: 2309.
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Dari Ibnu Umar , ia berkata: “Aku mendegar Rasulullah  bersabda: “Setiap
kalian

adalah

pemimpin

dan

setiap

kalian

akan

diminta

pertanggung

jawabannya terhadap orang yang dipimpinnya, seorang kepala negara adalah
pemimpin dan ia akan diminta pertanggung jawabannya terhadap orang yang
dipimpinnya, seorang lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan ia
akan diminta pertanggung jawabannya terhadap orang yang dipimpinnya,
seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dan dia akan diminta
pertanggung jawabannya terhadap orang yang dipimpinnya, seorang pembantu
adalah pemimpin di rumah tuannya dan ia akan diminta pertanggung
jawabannya terhadap apa yang dipimpinnya, dan “Setiap kalian adalah
pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawabannya terhadap
orang yang dipimpinnya”. Muttafaq ’alaih.

1
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2. Hadist Nabi :

ّ
ّ
ﺳ
 ) ﻣﻦ ﻋﺒﺪ �ﺴﺮﺘﻋﻴﻪ ا�َ رﻋﻴﺔ؛ ﻳﻤﻮت ﻳﻮم ﻳﻤﻮت: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ �ﺴﺎر
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ﺎﻏش لﺮﻋﻴﺘﻪ؛ إﻻ ﺣﺮم ا�َّ ﻋﻠﻴﻪ اﺠﻟﻨﺔ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Ma’qil bin Yasar , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda:
“Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah suatu jabatan public (jabatan
mengurusi urusan rakyat) sementara pada hari wafatnya ia menipu rakyatnya
sungguh Allah haramkan surga baginya”. Muttafaq ’alaih.

2
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 Fadhilah bergaul baik sesama muslim, menunaikan hajatnya, melapangkan
kesusahannya dan menutupi aibnya.
1. Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
 ﻣﻦ ﺎﻛن ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﻴﻪ، ﻳﻈﻠﻤﻪ وﻻ �ﺴﻠﻤﻪ: ))ﻟﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻤﻟﺴﻠﻢ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ِ
ّ
 وﻣﻦ ﺳﺮﺘ، وﻣﻦ ﻓﺮج ﻋﻦ مﺴﻠﻢ ﻛﺮ�ﺔ ﻓﺮج ا�َّ ﻋﻨﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﺮ�ﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،ن ا�َ ﺣﺎﺟﺘﻪ
َّ
ّ
َْ
.ﻠﻤﺎً ﺳﺮﺘه ا�َ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Ibnu Umar , bahwa Rasulullah  bersabda: “Seorang muslim adalah
saudara bagi muslim lainnya, maka janganlah dia menganiaya saudaranya, dan
menyerahkannya

1
2

kepada

musuh,

barangsiapa

yang

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :893 dan Muslim no hadist: 1829.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :7150 dan Muslim no hadist: 142.
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memenuhi

hajat

saudaranya, maka Allah memenuhi hajat orang tersebut, dan barangsiapa yang
melepaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah melepaskan dirinya
dari kesulitan di hari kiamat orang tersebut, dan siapa yang menutup kesalahan
seorang muslim, Allah menutup di hari kiamat kesalahan orang tersebut".
Muttafaq ’alaih.

1

2. Hadist Nabi :

 ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺮﺼف، ﺎء رﺟﻞ ﻰﻠﻋ راﺣﻠﺔ ﻪﻟ  ﻤﺎ �ﻦ ﻲﻓ ﺳﻔﺮ ﻣﻊ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل  أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري
ًﻻ
ً
ّ
ﺳ
 وﻣﺎ ﺎﻛن ﻪﻟ، ) ﻣﻌﻪ ﻓﻀﻞ ﻇﻬﺮ؛ ﻓﻠﻴﻌﺪ ﺑﻪ ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﻻ ﻇﻬﺮ ﻪﻟ: َ�ُﻮل ا
َﻘﺎل ر
.
وﺷﻤﺎ
ﺮﺼه ﻳﻤﻴﻨﺎ
ِ
 ﻣﻦ زاد؛ ﻓﻠﻴﻌﺪ ﺑﻪ ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﻻ زاد ﻪﻟ ( ﺬﻛﺮ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻤﻟﺎل ﻣﺎ ذﺮ ﺣﻰﺘ رأﻳﻨﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺣﻖ ﻷﺣﺪ ﻣﻨﺎ
. َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ.ﻓ ﻓﻀﻞ

Dari Abu Said Al Khudri , ia berkata: “Ketika kami bersama Rasulullah 
dalam sebuah perjalanan seketika datang seorang lelaki menunggangi untanya,
lalu ia menoleh ke kanan dan ke kiri (mencari sesuatu yang bisa menganjal
perutnya) maka Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang
mempunyai kelebihan tunggangan maka sedekahkanlah kepada orang yang
tidak mempunyai tunggangan, dan siapa yang mempunyai kelebihan perbekalan
(makanan)

maka

sedekahkanlah

kepada

orang

yang

tidak

mempunyai

perbekalan”, lalu beliau menyebut beberapa jenis harta sehingga kami
menyakini bahwa seseorang
kebutuhannya). HR. Muslim.

1
2

tidak berhak terhadap harta yang lebih (dari
2

106F

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2442 dan Muslim no hadist: 2580.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1728.
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Fadahail Akhlak
 Fadhilah akhlak yang baik.
1. Allah  berfirman memuji Nabi-Nya :

َ ُ ُ َٰ َ َ َ ّ
[٤ : ﴾ ]اﻟﻘﻠﻢ٤ �ي
ظ
ع
﴿ نَك لع� خل ٍق
ِ
ٖ
"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung". (Q.S. Al
Qalam:4)
2. Hadist Nabi :

ً
ّ
ّ
ﺳ
 )إن: و�ن ﻳﻘﻮل،ً ﻓﺎﺣﺸﺎ وﻻ ﻣﺘﻔﺤﺸﺎ َ�ُﻮل ا
َﻢ ﻳ�ﻦ ر
: ﻗﺎل ﻦ ﻋﺒﺪ ا�َ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر�ﻢ أﺣﺴﻨ�ﻢ أﺧﻼﻗﺎ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abdullah bin `Amru , ia berkata: “Rasulullah  bukanlah orang yang
suka mengucapkan kata kotor, atau sengaja mengucapkan kata kotor, bahkan
beliau bersabda: “Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling
baik akhlaknya.” Muttafaq ’alaih.

1
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 Fadhilah Ilmu.
Allah  berfirman:

ْ َُ َ َ ّ ُّ
ََۡ
َ َ ُ َ َۡ َ ُّ َ َٰ ََ َ ۡ ۡ ْ ُ ُ َ ّ َ ۡ ُ
ٞ
﴾ ١ �ِت وٱَ بِما �عملون خب
� ٖ � يرفعِ ٱَ ٱَِين ءامنوا مِن�م وٱَِين أوتوا ٱلعِلم در....... ﴿
[١١ :]ﻤﻟﺠﺎدﻟﺔ

" Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al Mujadilah: 11)
Hadist Nabi :

ّ
 ﻗ ﺳ: ﻗﺎل وﻋﻦ ﻣﻌﺎو�ﺔ
، واﷲ ﻳﻌﻄﻲ، و�ﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻗﺎﺳﻢ، )ﻳﺮد ا�َّ ﺑﻪ ﺧ�اً ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻲﻓ اﺪﻟﻳﻦ: َ�ُﻮل ا
َل ر
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﺰال ﻫﺬه اﻷﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻰﻠﻋ أمﺮ اﷲ ﻻ ﻳﺮﻀﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﺣﻰﺘ ﻳﺄﻲﺗ أمﺮ اﷲ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Mu’awiyah , ia berkata: “Rasulullah 

bersabda: “Barangsiapa yang

dikehendaki oleh Allah suatu kebikan, Allah memberinya pemahaman dalam
agama, saya hanyalah pembagi dan Allahlah yang memberi, dan akan
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3559 dan Muslim no hadist: 2321.

54

senantiasa ada segolongan umatku yang menegakkan agama Allah, tegar
menghadapi orang yang berbeda dengan mereka hingga datangnya hari kiamat”.
Muttafaq ’alaih. 1
 Fadhilah bersabar.
Islam

sangat

menganjurkan

pemeluknya

bersifat

sabar

dengan

segala

bentuknya:
1. Sabar dalam melakukan ketaatan hingga dia melaksanakannya.
2. Sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat.
3. Sabar dalam menerima takdir Allah .
1. Allah  berfirman:

ۡ َ َ ِ ُۡ َ
ُ َ ۡ َ َٰ َۡ ۡ َ ّ
ّ َ َ َٰ َ ّ َ
َ ُ ّ َََۡ
ّ
َ ۡ �ء ّم َِن ٱ
ۡ�
َ �َٰ�
ۡ
ت
�
م
َ
ٱ
و
س
نف
�
ٱ
و
ل
�
م
�
ٱ
م
١ �ن
ٱ
�
�
و
ِن
ص
ق
�
و
وع
�
ٱ
و
ف
و
ِ
ِ
ٖ
ِ
ٖ
ِ
ِ � ﴿ و�بُوَنَ�م
ِِ �
ِِ
َ ّٓ
ٞ َ ۡ َ َ ۡ ّ ّ ّ ٞ ٰ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ٰ ٓ �ُْو
َ
ّ ّ ْ ُ َ ٞ َ ُّ ُ ۡ َ ٰ َ َ ٓ َ َ ّ
ِٰ �َ ِ�َا إِ ۡ�ه
ۖ �ة
 َ�ِك علي ِهم صل�ت مِن َ� ِ ِهم ور١ ج ُعون
َين إِذا أ�بتهم ِص
ِ ٱ
ِ َِ يبة قال ٓوا ِنَا
ۡ ُ َ ٓ
َ
[١٥٧ ،١٥٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ َأُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل ُم ۡه َت ُدون
"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita
gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila
ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"
2
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Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari

Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. Al
Baqarah: 155 – 157)
2.

Hadist Nabi :

َ
َ
ّ
َْ �ﺘَﺼَﺮﺒ
َ .. )) : ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
ُّ
ﺳ
ًﺎء َﺧ ْ�ا
ً  َو َﻣﺎ أ ْﻋﻄ َﻲ أ َﺣ ٌﺪ َ� َﻄ، َ�ّْ ﻳُﺼَﺮﺒِّْهُ ا
َن ر
 ﻦْ أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري
ِ
ِ
ّّ
َْ
ْ َ َ  ﻣِﻦْ الﺼَّﺮ
.ﺒ (( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
أوْﺳَﻊ
ِ
Dari Abu Said Al Khudri , Rasulullah  bersabda: “.. dan barangsiapa yang
melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan memberikan dia kesabaran,
tidaklah seseorang

diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas selain

kesabaran”. Muttafaq ’alaih. 3
10F

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :71 dan Muslim no hadist: 1037.
. Artinya: Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1469 dan Muslim no hadist: 1053.
2
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3. Hadist Nabi :

ّ
َ ُ
َﻦ
ﺳ
 إﻧﻤﺎ الﺸﺪﻳﺪ اﺬﻟي ﻳﻤﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ، )ﻟيﺲ الﺸﺪﻳﺑﺎلﺮﺼﻋﺔ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ْ أﻲﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة
ِ
ّّ
َْ
.اﻟﻐﻀﺐ ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Abu Huraira , Rasulullah  bersabda: “Bukanlah orang yang kuat karena
–keahliannya—bergulat, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan
dirinya ketika marah”. Muttafaq ’alaih. 1
1F

4. Hadist Nabi :

ّ
َ
َّ
ﺳ
َ َ  ذَا ا �ْﺘَﻠَﻴْﺖُ �َﺒْﺪِيْ ﺤﺑَِﺒِيْﺒَتَﻴْﻪِ ﻓَﺼَﺮ: ﻗَ َﺎل َ�نَّ ا
ﺒ؛
)) : ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻗﺎل � ْﻦ أ�ﺲ
ِ
َّ
.ُّ َّﺿْﺘُﻪُ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ اﺠﻟَﻨَﺔ(( َواهُ اﺒﻟُْﺨَﺎرِي
Dari

Anas

,

ia

berkata:

"Aku

mendengar

“Sesungguhnya Allah  berfirman (hadist Qudsi)

Rasulullah



bersabda:

“Bila Aku memberi cobaan

kepada hamba-Ku dengan kedua yang dicintainya (kedua matanya) dan dia tetap
sabar, maka Aku ganti kedua yang dicintinya (kedua matanya) dengan syurga.”
HR. Bukhari.

2
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 Fadhilah berlaku jujur.
1. Allah  berfirman:

َ َ َ
ۡ َ ٞ ٰ ّ �َ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ٰ ّ ُ َ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ ُ ّ َ َ
َ ُ َٰ َۡ ۡ َ َۡ
َ�ِ َّ ۖ�ِيها ٓ �بَ ٗد
ٰ
� ت � ِري مِن �تِها ٱ�ن�ر ��ِِين
َ صد�ه ۚم لهم
ِ �ِ�﴿ قال ٱَ �ذا يوم ينفع ٱ�َ ِد
َ َٰ ُ ۡ َ ْ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ّ
ُ لِك ٱ ۡل َف ۡو ُز ٱ ۡل َع ِظ
[١١٩ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة١ يم
� ٱَ �نهم ورضوا �ن ۚه
"Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran
mereka. Bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka
kekal

di

dalamnya

selama-lamanya;

Allah

ridha

terhadapNya.

Itulah

keberuntungan yang paling besar". (Q.S. Al Maidah : 119)
2. Hadist Nabi :

َ
 )ﺼﺪق ﻳﻬﺪي إِﻰﻟَ اﻟﺮﺒ و�ن اﻟﺮﺒ ﻳﻬﺪي إِﻰﻟَ اﺠﻟﻨﺔ؛ و�ن الﺮﺟﻞ: ﻗﺎل  ﻦْ اﻨﻟﻲﺒ � ْﻦ اﺑﻦ مﺴﻌﻮد
 و�ن الﻜﺬب ﻳﻬﺪي إِﻰﻟَ اﻟﻔﺠﻮر و�ن اﻟﻔﺠﻮر ﻳﻬﺪي إِﻰﻟَ اﻨﻟﺎر؛ و�ن،ﺣﻰﺘ ﻳ�ﺘﺐ ﻋﻨﺪ ا�َّ ﺻﺪﻳﻘﺎ
ّّ
ّ
َْ
.ﺟﻞ ﻴﻟﻜﺬب ﺣﻰﺘ ﻳ�ﺘﺐ ﻋﻨﺪ ا�َ ﻛﺬاﺑﺎ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
1
2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6114 dan Muslim no hadist: 2609.
. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5653.
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Dari Ibnu Mas`ud , dari Nabi , ia bersabda: “Sesungguhnya kebenaran
mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada syurga,
dan sungguh seorang laki-laki yang selalu benar hingga Allah menulisnya dalam
kelompok shiddiqien, dan sesungguhnya dusta mengantarkan kepada kejahatan,
dan kejahatan mengantarkan ke neraka, dan sungguh seorang laki-laki yang
selalu berdusta hingga Allah menuliskannya dalam kelompok para pendusta.”
H.R. Muslim. 1
 Fadhilah istighfar dan taubat.
2. Allah  berfirman:

َ ُ ّ َٰ ً ّ ۡ ُ ۡ َ َ ٗ َ ۡ ّ ُ ۡ َ َ َ ٓ َ ّ
َ ْ ُ ُ ّ ۡ ُ ّ ْ ُ َۡ ۡ َۡ ََ
�ُوَت ِ� ۡم َو
�ِو� ٓوا إِ ۡ�هِ يُ ۡرس ِِل ٱسَماء علي�م مِدرار� و�زِد�م ُوَة إ
﴿ و� ٰقو ِم ٱستغفِروا َ�َ�م ُمَ ت
ُۡ ّْۡ
َ �رم
[٥٢ : ﴾ ]ﻫﻮد٥ �ِ
ِ َتَوَلَوا
"Dan (dia berkata): "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu
bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras
atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan
janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." (Q.S. Huud: 52)
3. Hadist Nabi :

ََ َ َ
ّ
 ﻗ ﺳ: ﻗﺎل َ� ْﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ اﻷﻧﺼﺎري
 ﻰﻠﻋ
أﻓْﺮَحُ ﺑِﺘَﻮْ�َﺔِ �َﺒْﺪِه ﻣِﻦْ أﺣَﺪِ�ُﻢْ ﺳَﻘﻂ
) :  َ�ُﻮل ا
َل ر
ِ
ِ
َ ْ
ّّ
َْ
َ ْﻌِ�ِْه َ ﺪ
.ﻼة ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
ٍ ّﻪُ ﻲﻓ أر ِض ﻓ
ِ ِ وَﻗ أﺿَﻠ
Diriwayatkan dari Anas bin Malik , pembantu Rasulullah , ia berkata:
“Rasulullah  bersabda: “Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat seorang
hamba-Nya daripada salah seorang kamu yang jatuh dari ontanya dan ontanya
pergi meninggalkannya, sedang ia berada di tengah gurun”. Muttafaq’alaih.
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 Fadhilah takwa.
1. Allah  berfirman:

ْ
ُ ُّ َ ۡ ُ َ ۡ ََۡ ۡ ُ َ ّ َ ۡ ُ َ ۡ ّ َ َُ ٗ َُۡ ۡ ُ ّ ََۡ َّ ْ ُّ
َ َّ ََ�ُّ َها ٱ
ٰٓ ﴿
َ ذو
ِين َء َام ُن ٓوا إِن َتَقوا ٱَ �عل َ�م فرقا�ا و�� ِفر عن�م س ِ�ٔات ِ�م و�غفِر ل�مۗ وٱ
ۡ ۡ َۡ
[٢٩ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٢ ٱلفض ِل ٱل َع ِظي ِم
1
2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2607.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6309 dan Muslim no hadist: 2747.
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"Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan
memberikan kepadamu Furqaan. Dan kami akan jauhkan dirimu dari
kesalahan-kesalahanmu,

dan

mengampuni

(dosa-dosa)mu.

Dan

Allah

mempunyai karunia yang besar". (Q.S. Al Anfaal: 29)
2. Allah  berfirman:
                    
    
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al
Hujuraat: 13)
 Fadhilah Yaqin dan Tawakkal.
Allah  berfirman:

ُ ۡ
َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ْ ُ ََ ۡ َ َ ّ ّ ُ ّ ُ َُ َ َ َ ّ
َ اد ُه ۡم
ُ ّ ي� ٰ ٗنا َوقَالُوا ْ َح ۡسبُ َنا ٱ
َ َون ِۡع َم ٱل َو� ِيل
َين قال لهم ٱَاس ِنَ ٱَاس قد �عوا ل�م فٱخشوهم فز
ِ ﴿ٱ
ِإ
َ ۡ َ ُ ُّ َ ّ َ َ ۡ ْ َُّ َ ٞ ٓ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّۡ ۡ ََ ّ َ ّ َ ۡ ْ َُ َ َ
 ﴾ ]ال١ �ي
ٍ  فٱنقلبوا بِن ِعمةٖ مِن ٱَ ِ وفض ٖل َم �مسسهم سوء وٱَبعوا رِض� ٰن ٱَِۗ وٱَ ذو فض ٍل ع ِظ١
[١٧٤ ،١٧٣ :ﻋﻤﺮان
(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada
orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan
pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka
perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah
Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung". Maka
mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka
tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah
mempunyai karunia yang besar (Q.S. Ali Imran: 173 -174)
Allah  berfirman:

َ ّ ََ ّۡ
َۡ ُّ َ َۡ َّ
َۡ َ ُ َۡ ۡ ُُۡ ََۡ
ّ  َو َمن..... ﴿
ٗ � َر
ُ ِ�تَس
َتَ ِق ٱَ �عل َۥ
�
ث
ي
ح
ِن
م
ه
ق
ز
ر
�
و
٢
ا
ج
ب َو َمن َتَوَ� َ � ٱَِ � ُه َو َح ۡس ُب ُه ۚ ٓۥ
ۚ
َ ۡ َ ُّ ُّ َ َ َ ۡ َ
ُ َٰ َ ّ ّ
ۡ َلِغ أ
َ
ٱ
ل
ع
ج
د
ق
ۦ
ر
م
� َِنَ ٱ
[٣ ،٢ :  ﴾ ]اﻟﻄﻼق٣ �� ٖء ق ۡد ٗر
�ِ
ل
ِِه
ۚ
ِ
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"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya
jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.
Dan

barangsiapa

yang

bertawakkal

kepada

Allah

niscaya

Allah

akan

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang
(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiaptiap sesuatu". (Q.S. At Talaaq: 2-3 )
Fadhilah bermujahadah.
1. Allah  berfirman:

ّ ّ ََُ ُ ۡ ُّ ََۡ َ ْ ُ ََٰ َ ّ َ
َ َ ل َ َم َع ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
َ
[٦٩ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٦ �
َين �هدوا �ِينا �هِ�َنَهم سبلنا ۚ نَ ٱ
ِ ﴿ وٱ
ِ
"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya
Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik". (Q.S. Al Ankabuut:
69)
2. Hadist Nabi :

ّ
 لﻢ ﺗﺼﻨﻊ ﻫﺬا؟! ﺳ: ﻘﻠﺖ ﻪﻟ. ن ﻳﻘﻮم ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﺣﻰﺘ ﺗﺘﻔﻄﺮ ﻗﺪﻣﺎه  اﻨﻟﻲﺒ ﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ
!َ�ُﻮل ا
َﺎ ر
ِ
َّ
ّ
َْ
. ) أﻓﻼ أﺣﺐ أن أ�ﻮن ﻋﺒﺪا ﺷﻜﻮرا ؟!( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ: ﻗﺎل.ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ا�َ لﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻚ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ
Dari ‘Aisyah radhiyallahu `anha bahwasanya Nabi  melakukan shalat malam
hingga kedua kakinya membengkak, aku berkata kepadanya: “Kenapa engkau
melakukan hal ini wahai Rasulullah padahal Allah telah mengampuni dosamu
yang telah berlalu dan akan datang?!”, beliau bersabda: “Tidakkah aku suka jika
menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur?!”. Muttafaq ’alaih.

1
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Fadhilah takut kepada Allah.
Allah  berfirman:

ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ٓ َ ۡ َ ُ ّ َ ُ ُ ٰ َ ۡ ّ ُ ُ َٰ َ ّ
ۡ ُّ ُ ُ
َ
[١٧٥ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ �ِ ﴿ ِ�َما �ل ِ�م ٱشَي�ن �وِف أو ِ�اءهۥ ف� �افوهم وخافونِ إِن كنتم ؤ ِمن
"Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti
(kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1130 dan Muslim no hadist: 2819.
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janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu
benar-benar orang yang beriman". (Q.S. Ali Imran: 175)
Allah  berfirman:

َ َ ۡ َ َ
ّ ام َر ّ�هِۦ
َ اف َم َق
[٤٦ : ﴾ ]لﺮﻤﺣﻦ٤ َِنَ َتان
﴿ ولِمن خ
ِ
"Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga".
(Q.S. Ar Rahman: 46)
Fadhilah berharap kepada Allah
1. Allah berfirman:

ُ َ ٰٓ َ ْ ُ َ ۡ َ َ ّ َ َ َٰ ۡ ُ
َ ۡ َّ نف ه ۡم َ� َ� ۡق َن ُطوا ْ مِن
ً �َ وب
َ َُ َ� ۡغفِ ُر ٱُّ ن
َ ّ � ِة ٱ َّ ِ ِ َّ ٱ
َِيعا ۚ َِّ ُهۥ ُهو
ۚ ن
ن
ِ ِ﴿ ۞قل �عِبادِي ٱَِين أ�فوا َ أ س
ُ ٱ ۡل َغ ُف
ُ ح
[٥٢ : ﴾ ]الﺰمﺮ٥ يم
ِ َور ٱ ّر
"Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri
mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya
Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Az Zumar: 53)

2. Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
 وﺠﻟﺎء، لﻢ ﺗﺬﻧﺒﻮا ﺬﻟﻫﺐ ا�َّ ﺑ�ﻢ-ﺬﻟي ﻧﻔﻲﺴ ﺑﻴﺪه-)) : َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
.م ﻳﺬﻧﺒﻮن؛ ﻓيﺴﺘﻐﻔﺮون ا�َّ ﺗﻌﺎﻰﻟ؛ ﻓﻴﻐﻔﺮ ﻬﻟﻢ(( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Demi yang jiwaku di
tangan-Nya, andai kalian tidak berbuat dosa niscaya Allah melenyapkan kalian
dan Allah mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa lalu mereka meminta
ampun kepada Allah dan Dia-pun mengampuni mereka”. HR. Muslim.

1
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Fadhilah sifat kasih sayang
Allah  berfirman:

ٗ ۡ َ َ ُ ۡ ٗ ّ
ّ
ََٓ ُ ّ ۡ ََ ُّٓ َُٓ َ َ ّ َ ّ ُ ُ ّ ٞ ّ
َ
ّ
�ا ُء بَ ۡي َن ُه ۡمۖ ت َرٮ ٰ ُه ۡم ُكَ ٗعا
﴿ َّمَد َسول ٱَِۚ وٱَِين معهۥ َشِدَاء � ٱلُفَارِ ر
َُِجَدا يَب َتغون فض� ّم َِن ٱ
ٗ ۡ
[٢٩ : ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ......... َۖورِض َ� ٰنا
1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2749.
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"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia
adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama
mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan
keridhaan-Nya (Q.S. Al Fath: 29)
Hadist Nabi :

ََ ٌ َّ
َُ
ُ
.ﻴﻪ
ِ  )ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ:  ﻗﺎل رﺳﻮل: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang
tidak menyayangi, niscaya dia tidak akan disayangi”. Muttafaq ’alaih.

1
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Fadhilah luasnya rahmat Allah.
1. Hadist Nabi :

 إن، ))ﻗﻰﻀ اﷲ اﺨﻟﻠﻖ ﻛﺘﺐ ﻲﻓ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪه ﻓﻮق اﻟﻌﺮش:  ﻗﺎل َر ُﺳﻮل: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
.ﻲﺘ ﻏﻠﺒﺖ ﻏﻀﻲﺒ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: "Tatkala Allah telah
menciptakan makhluk, Dia menetapkan dalam kitab-Nya yang berada di sisi-Nya
di atas Arsy," sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan murka-Ku ". muttafaq
alaih . 2
18F

2. Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
� ))ﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻣﺎﺋﺔ رﻤﺣﺔ أﻧﺰل ﻣﻨﻬﺎ رﻤﺣﺔ واﺣﺪة ﺑ: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ّ
َ� وأﺧﺮ ا، ﻓﺒﻬﺎ ﻳﺘﻌﺎﻃﻔﻮن و�ﻬﺎ ﻳﺮﺘاﻤﺣﻮن و�ﻬﺎ ﺗﻌﻄﻒ الﻮﺣﺶ وﺪﻟﻫﺎ،واﻹ�ﺲ واﺒﻟﻬﺎﺋﻢ واﻬﻟﻮام
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﺴﻌﺎً و�ﺴﻌ� رﻤﺣﺔ ﻳﺮﺣﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺎده ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Huraira , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah 

bersabda:

“Sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat, Dia menurunkan satu rahmat
yang dibagi untuk jin, manusia, binatang ternak dan seluruh binatang dengan
satu rahmat tersebut mereka saling menyayangi, dengan satu rahmat tersebut
mereka saling mencintai, dengan satu

rahmat tersebut seekor binatang buas

sayang kepada anaknya dan Allah menangguhkan sembilan puluh sembilan

1
2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5997 dan Muslim no hadist: 2318.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3194 dan Muslim no hadist: 2751.
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rahmat di mana Dia akan menyangi para hambaNya (yang beriman) dengan
rahmat tersebut pada hari kiamat”. Muttafaq ’alaih

1

Fadhilah sifat memaafkan dan berlaku santun.
1. Allah  berfirman:

ُ َ ُ ّ َ ۡ َ َ َ َُّ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ ۡ َ ُ ٓۗ ْ َ َ ُِب
ٞ َ َ� ُف
ُ ّ � ۡم َوٱ
ٌ ح
[٢٢ :  ﴾ ]ﻨﻟﻮر٢ يم
ِ َّ ور
ۚ  و�عفوا و�صفحوا �� ون أن �غفِر ٱَ ل........ ﴿

"Dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak
ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang". (Q.S. An Nuur: 24)
2. Allah  berfirman:

ۡ َ ۡ ۡ ََ ۡ ُۡ ۡ َُۡ َ َۡ ۡ ُ
َ
َ
ٰ
[١٩٨ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ �ِ﴿ خ ِذ ٱلعفو وأمر ب ِٱلعر ِف وأع ِرض ع ِن ٱل�هِل

"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta
berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh". (Q.S. Al A'raaf: 199)
3. Allah  berfirman:

َ َۡ َ ۡ ّ
ََ ّ ّ
َ َ ٞ
[٨٥ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٨ � ِميل
سَاعة �� َِية ۖفٱ ۡصفحِ ٱصَفح ٱ
 نَ ٱ........ ﴿

"Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah
(mereka) dengan cara yang baik". (Q.S. Al Hijr: 85)
4. Allah  berfirman:

ُ  �ن َ� ۡع ُفوا ْ َوتَ ۡص َف........ ﴿
َ ّ حوا ْ َو َ� ۡغ ِف ُروا ْ َإِ َّ ٱ
ٌ  َّحَٞ َ� ُفور
[١٤ :  ﴾ ]ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ١ ِيم
ن
"Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka)
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. At
Taghabun: 14)
Fadhilah lemah lembut .
Hadist Nabi :

 وﻣﺎ، و�ﻌﻄﻲ ﻰﻠﻋ الﺮﻓﻖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻰﻠﻋ اﻟﻌﻨﻒ، )َّ رﻓﻴﻖ �ﺐ الﺮﻓﻖ: ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ ﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ
. ﻳﻌﻄﻲ ﻰﻠﻋ ﻣﺎ ﺳﻮاه ( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6000 dan Muslim no hadist: 2752.
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Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, bahwa Nabi  bersabda: “Sesungguhnya Allah
Maha lemah lembut, dan menyukai sikap lemah lembut, dan Dia akan memberi
kepada orang yang bersikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikannya
kepada orang yang bersikap kasar dan juga memberi sesuatu yang tidak
diberikan-Nya kepada sikap selain lemah lembut.” Muttafaq alaih

1

120F

Hadist Nabi :

 وﻻ ﻳ�ع ﻣﻦ ﻲﺷء إﻻ ﺷﺎﻧﻪ( َر َو ُاه، )الﺮﻓﻖ ﻻ ﻳ�ﻮن ﻲﻓ ﻲﺷء إﻻ زاﻧﻪ: ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ ﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ
.ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari `Aisyah radhiyallahu `anha , bahwa Nabi bersabda: “Sesungguhnya lemah
lembut bila disertakan pada suatu maka
dicabut dari sesuatu maka hal itu

dia akan menghiasinya. Dan bila

akan membuatnya

menjadi buruk.” HR.

Muslim . 2
12F

Fadhilah sifat pemalu.
Hadist Nabi  :

َّ
َْ
. )ﻹﻳﻤﺎن ﺑﻀﻊ وﺳﺘﻮن ﺷﻌﺒﺔ واﺤﻟﻴﺎء ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
Dari Abu Huraira , Nabi  bersabda: “Iman mempunyai cabang sebanyak
enampuluh cabang lebih dan rasa malu adalah satu cabang dari keimanan”.
Muttafaq ’alaih.

3
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Hadist Nabi :

 إذا لﻢ �ﺴﺘﺢ؛:� )ﺎ أدرك اﻨﻟﺎس ﻣﻦ ﺎﻠﻛم اﻨﻟﺒﻮة اﻷو:  ل اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ مﺴﻌﻮد اﻷﻧﺼﺎري
.ُّ ﻓﺎﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ( َر َوُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي
Dari Abu Mas'ud Al Anshari , ia berkata, Nabi bersabda : “Sesungguhnya
ucapan nabi yang pertama yang didengar manusia “bila engkau tidak malu maka
lakukanlah sekehendakmu”. HR. Bukhari.

4
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1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6927 dan Muslim no hadist: 2593.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2594.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :9 dan Muslim no hadist: 35.
4
. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 3484.
2
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Fadhilah sifat diam, menjaga lidah dari hal-hal yang tercela.
Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
(( ))ﺎﻛن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻴﻟﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧ�اً أو ﻴﻟﺼﻤﺖ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
َّ
َْ
.ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Abu Huraira  bahwa Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang beriman
kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik atau
diam”.Muttafaq ’alaih.

1
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Hadist Nabi :

ّ
 ﺳ: ﻗﻠﺖ: ﻗﺎل  أﻲﺑ مﻮﻰﺳ
( )ﻦ ﺳﻠﻢ اﻤﻟﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ لﺴﺎﻧﻪ و�ﺪه:ﺎ رَُﻮل ا�َ! ي اﻤﻟﺴﻠﻤ� أﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎل
َّ
َْ
.ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Abu Musa , ia berkata: “Wahai Rasulullah, siapakah orang muslim yang
paling utama?”, beliau bersabda: “Orang yang apabila kaum muslimin yang lain
merasa selamat dari gangguan lidah dan tangannya”. Muttafaq ’alaih.

2
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Fadhilah istiqamah menjalankan perintah Allah.
1. Allah  berfirman:

ّ َ ۡ ْ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َ ْ ُ َ َ ّ �َ ُ َ ٓ �َۡ ُ ۡ َ َ ُ ّ َ �َّ ّ َ َ ُ ْ َ�ُّ َ ّ ُ ّ ۡ َ َ ٰ ُ ْ َت
ٰ ﴿ ِنَ ٱَِين قالوا نا ٱَ ُمَ ٱست�موا َل علي ِهم ٱل
�ِ َ� َّةِ ٱ
َ�ِكة َ �افوا و� �زنوا و�� ِ�وا ب ِٱ
ۡ ُّ ٰ َ َ ۡ
ُ َ ٓ َ َۡ َ َ ۡ ُ ََ َ
َ ُ َ ُ ُۡ ُ
ُ َُٓ َۡ ُ َۡ
ُ َ ُ
ۡ�
َ
َ
ِ
ِ
�
ٱ
و
ا
ي
�
ٱ
ة
و
ي
�
ٱ
�
م
ؤ
ا
�
و
أ
ن
�
٣
ون
كنتم توعد
� أنف ُس� ۡم َول� ۡم
ت
ش
�
ا
م
ا
ِيه
�
م
�
ل
و
ة
ِر
خ
ِ
ِ
�
ِ
ِ�
َ ُ ّ َ َ
ّ  نُ ُز ٗ� ّم ِۡن َ� ُفور٣ ون
[٣٢ ،٣٠ : ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ٣ �ي
ح
َ
�ِيها ما َدَع
ِ
ٖ
ٖ
"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah"
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun
kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah
merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan
Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan
akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan
memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan
(bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
Fushshilat: 31 – 32)
1
2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6475 dan Muslim no hadist: 47.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :11 dan Muslim no hadist: 42.
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(Q.S.

2. Hadist Nabi :

ّ
ّ
 ﺳ: ﻗﺎل ﻗﻠﺖ َ�ا
: ﻗﺎل.ُﻮل ا�َ!  ﻲﻟ ﻲﻓ اﻹﺳﻼم ﻗﻮﻻ ﻻ أﺳﺄل ﻋﻨﻪ أﺣﺪا ﻏ�ك
َﺎ ر
ﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ِ
.)ﻗﻞ آﻣﻨﺖ ﺑﺎﷲ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﻢ( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Sufyan bin Abdullah , ia berkata: “Wahai Rasulullah, katakan kepadaku
suatu perkataan dalam Islam yang saya tidak menanyakan perkataan tersebut
kecuali kepadamu”, beliau bersabda: “Katakanlah aku beriman kepada Allah
kemudian istiqamahlah”. HR. Muslim.
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1

Fadhilah bersikap wara'.

ّ
ﺳ
 و�يﻨﻬﻤﺎ،� و�ن اﺤﻟﺮام ﺑ،� ) ا ﺤﻟﻼل ﺑ: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻗﺎل �ﻋﻦ اﻨﻟﻌﻤﺎن ﺑﻦ �ﺸ
ِ

 وﻣﻦ وﻗﻊ ﻲﻓ الﺸﺒﻬﺎت؛، اﺗﻰﻘ الﺸﺒﻬﺎت؛ اﺳتﺮﺒأ ﺪﻟﻳﻨﻪ وﻋﺮﺿﻪ.ﺸتﺒﻬﺎت ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻦ ﻛﺜ� ﻣﻦ اﻨﻟﺎس
ّ
َ� أﻻ و�ن ﺣ� ا،ً� ﺎﻛلﺮاﻲﻋ ﻳﺮﻰﻋ ﺣﻮل اﺤﻟ�؛ ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺮﺗﻊ ﻓﻴﻪ؛ أﻻ و�ن لﻞﻜ مﻠﻚ ﺣ،ﺤﻟﺮام
� أﻻ و�ن ﻲﻓ اﺠﻟﺴﺪ مﻀﻐﺔ؛ إذا ﺻﻠﺤﺖ ﺻﻠﺢ اﺠﻟﺴﺪ ﻠﻛ و�ذا ﻓﺴﺪت ﻓﺴﺪ اﺠﻟﺴﺪ ﻠﻛﻪ؛ أﻻ و،ﻪ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ اﻟﻘﻠﺐ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Nu’man bin Basyir , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah 
bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram itu telah
jelas, di antara keduanya ada sesuatu yang hukumnya masih samar dan banyak
manusia yang tidak mengetahuinya, dan barangsiapa yang menjauhi perkaraperkara yang samar berarti dia memelihara agama dan kehormatannya, dan
barangsiapa yang melakukan perkara yang samar berarti ia telah terjatuh ke
dalam sesuatu yang haram, seperti seorang pengembala yang mengembala pada
batas sautu padang (yang dilarang) sehingga gembalanya hampir memakan
rumput padang

(yang dilarang) tersebut, ketahuilah bahwa setiap raja

mempunyai batas larangan dan batas-batas Allah adalah perkara-perkara yang
telah diharamkannya, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging bila ia baik
seluruh anggota tubuh menjadi baik, dan beliau ia rusak seluruh tubuh menjadi
rusak, ketahuilah ia adalah hati”. Muttafaq ’alaih. 2
127F

1
2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 38.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :52 dan Muslim no hadist: 1599.
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Fadhilah berbuat baik.
1. Allah  berfirman:

ۡ ّ َ َٰ َ َ
ّ
َ ُ َ ُ ُ َ َۢ ٓ َ ْ ُ َ ۡ َ ْ ُ ُ
َ
َ ّ ۡ ّ
ُُ َ َ
 ِنَا٤ نت ۡم � ۡع َملون
ِ�� بِما ك
ٔ  �وا وٱ��وا هن٤ ِمَا �َش َت ُهون
 وف�كِه٤ ون
ٖ ﴿ ِنَ ٱلُتَ ِق� ِ� ظِ� ٰ ٖل و�ي
ۡ َ َ َٰ َ
َ � ي ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
[٤٤ ،٤١ : ﴾ ]ﻤﻟﺮﺳﻼت٤ �
ِ
ِك�لِك ز
"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh)
dan (di sekitar) mata-mata air. Dan (mendapat) buah-buahan dari (macammacam) yang mereka ingini. (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah
kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan". Sesungguhnya
demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
(Q.S. Al Mursalat : 41 -44 )
2. Allah  berfirman:

َ ََُٓ ٞ ُۡ ُ َ ّ َُ ۡ َ ََ َۡ ۡ َ ََ
َ ََُۡ ۡ ُ ََ ۡ َۡ َ ٌۡ َ ََ َّ َ
ۡ
ُ
ُ
ٰ ﴿ب
﴾ ١ � � من أسلم وجههۥ َِ ِ وه َو �سِ ن فلهۥ أجرهۥ ِعند ر�ِهِۦ و� خوف علي ِهم و� هم �زنون
[١١٢ :]ﺒﻟﻘﺮة
"(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah,
sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih
hati". (Q.S. Al Baqarah: 122)
Fadhilah saling mencintai karena Allah.
Hadist Nabi :

  ﻳ�ﻮن ا�َّ ورﺳﻮﻪﻟ: ))ﺛﻼث ﻣﻦ �ﻦ ﻓﻴﻪ وﺟﺪ ﺑﻬﻦ ﺣﻼوة اﻹﻳﻤﺎن: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ أ�ﺲ
ّ
 وأن ﻳ�ﺮه أن ﻳﻌﻮد ﻲﻓ اﻟ�ﻔﺮ ﺑﻌﺪ أن أﻧﻘﺬه ا�َ ﻣﻨﻪ، وأن �ﺐ اﻤﻟﺮء ﻻ �ﺒﻪ إﻻ ﷲ،إﻴﻟﻪ مﺎ ﺳﻮاﻫﻤﺎ
َّ
َْ
.ﺎ ﻳ�ﺮه أن ﻳﻘﺬف ﻲﻓ اﻨﻟﺎر(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Anas  dari Nabi  bersabda: “Tiga hal yang apabila terdapat pada diri
seseorang maka dia akan merasakan manisnya keimanan; mencintai Allah dan
Rasul-Nya melebihi cintanya kepada selain keduanya, mencintai seseorang
hanya karena Allah, dan benci kembali kepada kekafiran setelah Allah
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menyelamatkannya, seperti bencinya jika dilemparkan ke dalam
Muttafaq ’alaih.

neraka”.

1

Hadist Nabi :

َّ
َْ
. )ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪ�ﻢ ﺣﻰﺘ �ﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ �ﺐ ﻨﻟﻔﺴﻪ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ أ�ﺲ
Dari Anas , dari Nabi  bersabda: “tidak sempurna iman seorang diantara
kalian, hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya
sendiri.” Muttafaq ’alaih.

2
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Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
 اﻤﻟﺘﺤﺎﺑﻮن ﺠﺑﻼﻲﻟ؟ اﻴﻟﻮم: )) ا�َّ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻳﻘﻮل ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
.ﻇﻠﻬﻢ ﻲﻓ ﻇ� ﻳﻮم ﻻ ﻇﻞ إﻻ ﻇ�(( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Sesungguhnya Allah 
berfirman di hari kiamat: “Di manakah orang yang saling mencintai karena
keagungan-Ku?, hari ini Kunaungi mereka di bawah naungan-Ku, di hari yang
tiada naungan kecuali naungan-Ku”. HR. Muslim.

3
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Fadhilah menangis karena takut dengan siksaan Allah .
1.

Allah  berfirman:

َ َ ُ ٓ ْ
َ
َ ُ ُ َ ّ َۡ َ ْ ُ َ َ ّ
ۡ َ ٰ
ُ َ
ّ ٓ َ�َ َنا
ّ ون
َامَنَا
َرَىٓ أ� ُي َن ُه ۡم تفِيض م َِن ٱ َّ ۡمعِ ِمَا عرفوا مِن ٱ� ِق� �قول
﴿ �ذا َس ِم ُعوا َما أنزِل إِ� ٱ ّرَ ُسو ِل
َ
َ
َۡ
ّ َ َ َُۡ ۡ َ
َ
َ �َهد
َ ۡ  َو َما َ�َا َ� نُ ۡؤم ُِن بٱ َِّ َو َما َجا ٓ َءنَا م َِن ٱ٨ ِين
� ّ ِق َو� ۡط َم ُع أن يُ ۡدخِل َنا َ�ُّ َنا َم َع ٱلق ۡو ِم
ِ
ِ ٰ فٱ�تبنا مع ٱ
ّ
َ َٰ َ َ َ ٰ َ ُ ٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
ۡ َ ٰ ّ �َ ْ ُ َ َ ُ ّ ُ ُ َ ٰ َ َ َ
َ لِك َج َزا ٓ ُء ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
َ ِ�َ ٰل
�
�
و
ا
يه
�
ِِين
�
�
ر
�
ن
�
ٱ
ا
ه
ت
�
ِن
م
ي
ر
�
ٱ
ِ
ۚ
ِ
ِ
ِ
ٖ َ  فأ�بهم ٱَ بِما قالوا٨ �ح
ِ ت
[٨٥ ،٨٣ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٨

"Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul
(Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan
kebenaran (Al Quran) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka
sendiri); seraya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah
kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :16 dan Muslim no hadist: 43.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :13 dan Muslim no hadist: 45.
3
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2566.
2
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kenabian Muhammad shallallahu `alaihi wasallam ). Mengapa kami tidak akan
beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami,
padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam
golongan orang-orang yang saleh ?". Maka Allah memberi mereka pahala
terhadap perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir sungaisungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan
(bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya)". (Q.S. Al
Maidah: 83 – 85)
2. Hadist Nabi :

ّ
 ﻠﻎ ﺳ: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
 ﻓﻠﻢ أر، )) ﻲﻠﻋ اﺠﻟﻨﺔ واﻨﻟﺎر: ﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻲﺷء ﻓﺨﻄﺐ ﻓﻘﺎل َ�ُﻮل ا
َر
ِ
 وﺒﻟﻜﻴﺘﻢ ﻛﺜ�ا ((  أﻰﺗ ﻰﻠﻋ أﺻﺤﺎب َر ُﺳﻮل،ً ولﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ أﻋﻠﻢ لﻀﺤﻜﺘﻢ ﻗﻠﻴﻼ، ﻲﻓ اﺨﻟ� والﺮﺸ

ّ
 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.� ﻏﻄﻮا رؤوﺳﻬﻢ وﻬﻟﻢ ﺧﻨ، ﻮم أﺷﺪ ﻣﻨﻪ َ�
ِ

Dari Anas , ia berkata: “Sampai kepada Rasulullah berita tentang para
sahabatnya, lalu ia berkhutbah: “Surga dan neraka ditampilkan kepadaku, maka
aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini, jikalau kalian
mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian akan sedikit tertawa dan
banyak menangis”, maka tidak ada suatu haripun bagi para sahabat Rasulullah
yang lebih berat dari hari tersebut, mereka menutupi kepala mereka dan
menangis dengan tersedu-sedu”. Muttafaq alaih .

1
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3. Hadist Nabi :

ّ
ّ
ﺳ
،َ� � ﺑ�ﺖ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ا: )ﻴﻨﺎن ﻻ ﺗﻤﺴﻬﻤﺎ اﻨﻟﺎر: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻗﺎل وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ِ
ّ اهُ اﻟﺮﺘِّﻣ
ُّ ِﺬِي
َ (َ� ﺑﺎﺗﺖ ﺤﺗﺮس ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ ا
Dari Ibnu Abbas , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: “Ada
dua mata yang tidak disentuh oleh neraka; mata yang menangis karena takut
kepada Allah, dan mata yang bangun untuk berjaga malam di saat jihad fi
sabilillah”. HR. Tarmizi.

1
2

2
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. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :4621 dan Muslim no hadist: 2359.
. hadist shahih diriwayatkan oleh Tarmizi no hadist: 1639.
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Fadhilah berbicara yang baik dan bermuka manis.
Allah  berfirman:

ْ َُّ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ َ َ ۡ َ ۡ َ فَض
ّ َ ّ ََۡ َ َ
َ
[١٥٩ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان..... ۖ ب � وا م ِۡن َح ۡولِك
ِ ﴿ فبِما ر� ٖة مِن ٱَ ِ �ِ ت لهمۖ ولو كنت َظًا غلِيظ ٱلقل
"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu". (Q.S. Ali Imran: 159)
Hadist Nabi :

 )ﺗﻘﺮن ﻣﻦ اﻤﻟﻌﺮوف ﺷيﺌﺎً ولﻮ أن ﺗﻠﻰﻘ أﺧﺎك ﺑﻮﺟﻪ ﻃﻠﻴﻖ( َر َو ُاه:  ﻗﺎل ﻲﻟ اﻨﻟﻲﺒ،  ﻦ أﻲﺑ ذر
.ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Dzar , ia berkata: “Nabi  berkata kepadaku: “Jangan engkau
meremehkan kebajikan walau sedikit, sekalipun engkau menemui saudaramu
dengan muka yang ceria”. HR. Muslim.

13F

1

Fadhilah zuhud terhadap dunia.
1. Allah  berfirman:

ّ ٞ َ َ ٞ ۡ َ ّ ٓ َ ۡ ُّ ُ ٰ َ َ ۡ
َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َۡ َ َ َ َ
َ ََ
ّ نَ ٱ
َ
: ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٦ ان ل ۡو �نوا َ� ۡعل ُمون
و
ي
�
ٱ
�
ل
ة
ِر
خ
�
ٱ
ار
َ
ب
ۚ
ِ
ۚ ﴿ وما �ٰذِهِ ٱ�يوة ٱ �يا ِ�َ لهو ول ِع
[٦٤

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan
sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka
mengetahui. (Q.S. Al Ankabuut: 64)
2. Hadist Nabi :

ََ ٌ َّ
ّ
ﺳ
.ﻴﻪ
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ  ))ا� اﺟﻌﻞ رزق آل �ﻤﺪ ﻗﻮﺗﺎ(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ: َ�ُﻮل ا
ِ
Dari Abu Hurairah , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Ya Allah, jadikanlah
rezki keluarga Muhammad hanya makanan pokok”. Muttafaq ’alaih.

2
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3. Hadist Nabi :

 ﻣﺘﻔﻖ. ﺪم اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم اﻟﺮﺒ ﺛﻼث ﻴﻟﺎل ﺗﺒﺎﺎﻋً ﺣﻰﺘ ﻗﺒﺾ  ﻣﺎ ﺷﺒﻊ آل �ﻤﺪ: ﻗﺎﻟﺖ ﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ
ﻋﻠﻴﻪ
1
2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2626.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6460 dan Muslim no hadist: 1055.
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Dari`Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata: “Tidak pernah keluarga Muhammad
 keyang makan roti dari gandum selama tiga hari berturut-turut semenjak
beliau datang ke Madinah hingga beliau wafat”. Muttafaq ’alaih.

1

Fadhilah infaq di jalan kebaikan.
Allah  berfirman:

ََ ۡ َّ َ
َ ََۡ َ ُ ُ َ ّ
ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ّ ٗ َ ٓ َ َ ّٗ َ ْ ُ َ َ ٓ َ َ ُ ۡ ُ َ ّ ّ
َ
ۡ
ۡ
ُ
�يل ٱَ ِ ُمَ � يتبِعون ما أنفقوا منا و� أذى َهم أجرهم ِعند ر� ِ ِهم و
ِ ﴿ٱ
ِ ِ َين ين ِفقون أم� ٰلهم ِ� سب
ََ ٌ َ
َ ُ َۡ ُ َ
[٢٦٢ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ خ ۡوف عل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم � َزنون
"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka
tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut
pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (Q.S. Al Baqarah: 262)
Hadist Nabi :

� ا: ))ﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻴﻪ إﻻ مﻠﺎﻜن ﻳ�ﻻن ﻓﻴﻘﻮل أﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ً� أﻋﻂ مﺴﺎﻜ
ً
َّ
َْ
.ﺗﻠﻔﺎ(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
: و�ﻘﻮل اﻵﺧﺮ،ًأﻋﻂ ﻣﻨﻔﻘﺎ ﺧﻠﻔﺎ
Dari Abu Huraira  bahwa Nabi  bersabda: “Tiada satu haripun yang paginya
mendatangi para hamba melainkan dua orang malaikat turun, salah seorang dari
mereka berkata: “Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfkkan
hartnya”, dan yang lain berkata: “Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang
yang tidak menginfakkan hartnya”. Muttafaq ’alaih.

2
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Fadhilah bersabar saat ditimpa musibah.

ّ
َ ُ
َﻦ
ﺳ
 )اﺒﻟﻼء ﺑﺎﻤﻟﺆﻣِﻦ واﻤﻟﺆﻣﻨﺔ ﻲﻓ ﻧﻔﺴﻪ ووﺪﻟه وﻣﺎﻪﻟ ﺣﻰﺘ ﻳﻠﻰﻘ:ِ َ�ﺎل رَُﻮل ا
، ﻗﺎل ْ أﻲﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة
.ُّ َّ ﺗﻌﺎﻰﻟ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﻴﺌﺔ( َاهُ اﻟْﺮﺘِّْﻣ ِﺬِي
Dari Abu Hurairah , ia berkata: Rasulullah  bersabda: “Cobaan akan
senantiasa menghampiri orang yang beriman baik laki atau perempuan baik pada

1
2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5416 dan Muslim no hadist: 2970.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1442 dan Muslim no hadist: 1010.
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diri, anak dan hartanya sehingga dia menemui Allah Ta’ala sedangkan dia sudah
tidak mempunyai dosa lagi.” HR. Tarmizi.

1

 Fadhilah banyak beramal kebajikan.
Hadist Nabi :

ّ
َ ُ
َﻦ
ﺳ
: ﻗﺎل. أﻧﺎ:  ))ﻣﻦ ﺻﺒﺢ ﻣﻨ�ﻢ اﻴﻟﻮم ﺻﺎﺋﻤﺎ؟(( ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑ�ﺮ:ِ َ� ﻗﺎل رَُﻮل ا،ﺎل
 ْ أﻲﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة
 ))ﻤﻦ أﻃﻌﻢ ﻣﻨ�ﻢ اﻴﻟﻮم مﺴﻜﻴﻨﺎ؟(( ﻗﺎل: ﻗﺎل. أﻧﺎ: ))ﻤﻦ ﺗﺒﻊ ﻣﻨ�ﻢ اﻴﻟﻮم ﺟﻨﺎزة؟(( ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑ�ﺮ
 ))ﻣﺎ:  ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ. أﻧﺎ:  ))ﻦ ﺎﻋد ﻣﻨ�ﻢ مﺮ�ﻀﺎ اﻴﻟﻮم؟(( ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑ�ﺮ: ﻗﺎل. أﻧﺎ: أﺑﻮ ﺑ�ﺮ
. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.((ﺟﺘﻤﻌﻦ ﻲﻓ امﺮئ إﻻ دﺧ اﺠﻟﻨﺔ
Dari Abu Hurairah , ia berkata: Rasulullah  bersabda: "Siapakah hari ini
yang berpuasa? Abu Bakr berkata: "Saya". Rasulullah  bersabda: "Siapakah
yang hari ini ikut ikut menguburkan jenazah? Abu Bakar berkata: "Saya".
Rasulullah  bersabda: "Siapakah yang hari ini memberi makan orang miskin ?
Abu Bakar berkata: "Saya". Rasulullah  bersabda: "Siapakah yang hari ini
menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar berkata: "Saya". Rasulullah 
bersabda: "Tidaklah perbuatan ini terkumpul pada seseorang kecuali dia pasti
masuk surga". H.R. Muslim. 2
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Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
 ))ﺑ� مﺴﺠﺪا ﷲ ﺑ� اﷲ ﻪﻟ ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ: ﻳﻘﻮلِ َ�ﻤﻌﺖ رَُﻮل ا
: ﻗﺎل ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن
. ﻣﺜﻠﻪ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Utsman bin Affan , ia berkata: saya mendengar rasulullah  bersabda:
"Barangsiapa

yang

membangun

mesjid

karena

Allah,

niscaya

Allah

membangunkan untuknya di surga bangunan yang serupa dengannya".
muttafaq alaih.

3
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1

. hadist hasan diriwayatkan oleh Tarmizi no hadist :2399.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1028.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :450 dan Muslim no hadist: 533.
2
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Fadhail Al Quran Karim
Fadhilah Al quranul karim.
Allah  berfirman:

ۡ َ َ ۡ َ َ ّ ّ ُ َز
ُ ُ ُ ُ َ ّ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ّ ُ ُ ُ ُ ۡ َُّ ٰ ٗ ُّ َ َ ٰ ٗ ّ َ َ َ ۡ َعِر
ۡود ُهم
َ
َين �شون َ�َهم ُمَ تلِ� جل
ا� �ق
ِ مِنه جلود ٱ
ِ ﴿ ٱَ َل أحسن ٱ�د
ِ ِيث كِ�با ت�بِها َث
َ َ ُّ
ۡ ُ ََ ُٓ ََ َ
َ
َ َٰ ّ ۡ َٰ ۡ ُ ُ ُ ُ َ
ۡ �َ َِّ لِك ُه َدى ٱ
: ﴾ ]الﺰمﺮ٢ َ � َما ُ�ۥ م ِۡن ها ٍد
لِل ٱ
ض
ي
ن
م
و
ء
ا
ش
�
ن
م
ۦ
ه
ب
ِي
د
ه
� َِۚوقلو�هم إِ� ذِك ِر ٱ
ِ
ۚ
ِ
ِ
[٢٣
"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang
serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang , gemetar karenanya kulit
orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan
hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu
Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan
Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun". (Q.S. Az Zumar: 23)
Allah  berfirman:

ّ
َ ٗ ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ّ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ ُ َ ّ ٰ َ ٰ َن
ۡ َ ُۡ َ َ ّ
ٗ
٩ ��ِت َ لهم أجر� كب
ِ �ِ﴿ ِنَ �ٰذا ٱلق ۡر َءان َ�هدِي ِ لَ ِ� ِ� أقوم و�ب ِ� ٱلمؤ ِمن ِ� ٱَِين �عملون ٱ�َل
[٩ :﴾ ]ﻻﺮﺳاء

"Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih
lurus

dan

memberi

khabar

gembira

kepada

orang-orang

Mu'min

yang

mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar", (Q.S. Al
Israa': 9)
Fadhilah orang yang membaca Al quran serta mengamalkannya.

ّ
ﺳ
 )ﺜﻞ اﻤﻟﺆﻣ اﺬﻟي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻣﺜﻞ اﻷﺗﺮﺟﺔ؛ ر�ﻬﺎ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل  أﻲﺑ مﻮﻰﺳ اﻷﺷﻌﺮي
ِ

 وﻣﺜﻞ، وﻃﻌﻤﻬﺎ ﺣﻠﻮ، وﻣﺜﻞ اﻤﻟﺆﻣﻦ اﺬﻟي ﻻ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن؛ ﻛﻤﺜﻞ اﺘﻟﻤﺮة؛ ﻻ ر�ﺢ ﻬﻟﺎ، وﻃﻌﻤﻬﺎ ﻃﻴﺐ

 ﻛﻤﺜﻞ، وﻣﺜﻞ اﻤﻟﻨﺎﻓﻖ اﺬﻟي ﻻ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن، وﻃﻌﻤﻬﺎ مﺮ، ﻣﺜﻞ الﺮ�ﺎﻧﺔ؛ ر�ﻬﺎ ﻃﻴﺐ،ﺎﻓﻖ اﺬﻟي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن
َّ
ﻟﻨﻈﻠﺔ؛ ﻟيﺲ ﻬﻟﺎ ر�ﺢ وﻃﻌﻤﻬﺎ مﺮ( ُﺘَﻔ ٌﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Musa Al Asy’ari , ia berkata: Rasulullah  bersabda: “Perumpamaan
orang beriman yang membaca Al Qur’an seperti buah Utrujjah, baunya harum,
rasanya manis, dan perumpamaan orang yang beriman tidak membaca Al Qur’an
seperti buah kurma, tidak ada bau, rasanya manis, dan perumpamaan orang
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munafik yang membaca Al Qur’an seperti buah Raihana, baunya harum, rasanya
pahit, dan perumpaman orang munafik yang tidak membaca Al Qur’an seperti
buah Handzolah, tidak ada bau, rasanyapun pahit”. Muttafaq ’alaih.

1

Fadhilah belajar dan mengajar Al quran.

ّ
ﺳ
.ُّ  )ﺧ��ﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻤﻪ( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن
ِ
Dari ‘Utsman bin ‘Affan , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Sebaik-baik
kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al Qur’an”. HR.
Bukhari.

2
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 Fadhilah orang yang ahli Al quran.

ّ
ﺳ
 واﺬﻟي، )ي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن؛ وﻫﻮ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻊ الﺴﻔﺮة الﻜﺮام اﻟﺮﺒرة: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎﻟﺖ ﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  وﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎق ﻪﻟ أﺟﺮان( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ، و�تﺘﻌﺘﻊ ﻓﻴﻪ،ﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن
Dari `Aisyah radhiyallahu `anha dia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Orang
yang membaca Al Qur’an dengan baik, bersama malaikat yang bertugas
mengantarkan risalah (untuk

manusia) yang mulia lagi baik, dan orang yang

membaca Al Qur’an dengan terbata-bata, ia membacanya dengan sangat sulit,
baginya dua pahala”. Muttafaq ’alaih.

3
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Fadhilah berkumpul untuk membaca Al quran .

ّ
ّ
ﺳ
، َ� ﻳﺘﻠﻮن ﻛﺘﺎب ا،َّ�  اﺟﺘﻤﻊ ﻗﻮم ﻲﻓ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت ا... ) :  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ّ
 وذﻛﺮﻫﻢ ا�َ ﻓﻴﻤﻦ، وﺣﻔﺘﻬﻢ اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ، وﻏﺸيﺘﻬﻢ الﺮﻤﺣﺔ،ﺪارﺳﻮﻧﻪ ﺑيﻨﻬﻢ إﻻ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ الﺴﻜﻴﻨﺔ
.ﻋﻨﺪه( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah bersabda: “...tidaklah suatu kaum
berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah
dan mempelajarinya bersama melainkan turun kepada mereka ketentraman,
rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut
mereka di hadapan para mahluk yang berada di sisi-Nya”. HR. Muslim.
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5059 dan Muslim no hadist: 797.
. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5027.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :4537 dan Muslim no hadist: 798.
4
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2699.
2
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Fadhilah menjaga hafalan Al quran .

ً
�ﻤﺪ ﺑﻴﺪه ﻬﻟﻮ أﺷﺪ ﺗﻔﻠﺘﺎ ﻣﻦ

 )ﺎﻫﺪوا ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن؛ ﻓﻮاﺬﻟي ﻧﻔﺲ: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ  أﻲﺑ مﻮﻰﺳ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﻹﺑﻞ ﻲﻓ ﻋﻘﻠﻬﺎ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ

Dari Abu Musa Al Asy’ari , dari Nabi , ia bersabda: “Jagalah Al Qur’an ini
dengan terus menerus, demi yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh dia
(hapalan Al-Qur'an) lebih cepat hilang daripada seekor unta yang ditambatkan”.
Muttafaq ’alaih.

1

14F

Fadhilah menangis saat membaca atau mendengarkan Al quran.

ّ
 ﺳ: ))ﺮأ ﻲﻠﻋ اﻟﻘﺮآن(( ﻗﻠﺖ:   ﻲﻟ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ مﺴﻌﻮد
ُﻮل ا�َ أﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻚ وﻋﻠﻴﻚ
َﺎ ر
ِ

﴿ : ))إ� أﺣﺐ أن أﺳﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﻏ�ي(( ﺮأت ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء ﺣﻰﺘ ﺟﺌﺖ إﻰﻟ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ:أﻧﺰل؟! ﻗﺎل
ُّ
َ َ
َ
ٗ َ ٓ َ ُ ٰ ٓ َٰ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ ك ۡي َف َذا
ف
 ))ﺣﺴﺒﻚ:[ ﻗﺎل٤١ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٤ َؤ�ءِ ش ِهيدا
� جئنا بِك
ِ ِإ
ِ � مَّةۢ ِ �ِش ِهي ٖد و
ِ جئنا مِن
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ.اﻵن(( ﺘﻟﻔﺖ إﻴﻟﻪ ﻓﺈذا ﻋﻴﻨﺎه ﺗﺬرﻓﺎن
Dari Ibnu Mas`ud  ia berkata: Nabi  Berkata kepadaku: “Bacakan Al Qur’an
untukku”, akupun bertanya: “Wahai Rasulullah, pantaskah aku membaca Al
Qur’an untukkmu, sedangkan kepadamu diturunkan?”, beliau bersabda:
"Sesungguhnya aku suka mendengarbacaan Al Qur’an dari orang lain”, maka
akupun mulai membaca surat An Nisaa’ hingga sampai pada ayat 41:

ُّ
َ َ
َ
ٗ َ ٓ َ ُ ٰ ٓ َٰ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ ك ۡي َف َذا
[٤١ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٤ َؤ�ءِ ش ِهيدا
﴿ف
� جئنا بِك
ِ ِإ
ِ � مَّةۢ ِ �ِش ِهي ٖد و
ِ جئنا مِن
"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan
seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu
(Muahammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)".
Beliau bersabda: "Sekarang cukup”, lalu akupun menoleh kepada beliau, kedua
matanya berlinang air mata”. Muttafaq ’alaih.

1
2

2
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. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5033 dan Muslim no hadist: 791.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5050 dan Muslim no hadist: 800.
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Fadhilah Orang Yang Melaksanakan Ajaran Al Quran.

ّ
 ﺟﻞ آﺗﺎه ا�َ اﻟﻘﺮآن؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ:� ) ﺣﺴﺪ إﻻ ﻲﻓ اﺛنﺘ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
 ورﺟﻞ آﺗﺎه ا�َّ ﻣﺎﻻً؛،ء الﻠﻴﻞ وآﻧﺎء اﻨﻟﻬﺎر
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻔﻘﻪ آﻧﺎء الﻠﻴﻞ وآﻧﺎء اﻨﻟﻬﺎر( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Ibnu Umar  dari Nabi , ia bersabda: “Tidak dibenarkan iri hati kecuali
kepada dua orang; seorang lelaki yang dberikan oleh Allah hapalan Al Qur’an
dan dia membacanya sepanjang malam dan siang, dan seorang lelaki yang
diberikan oleh Allah harta lalu ia menginfakkannya sepanjang malam dan siang”.
Muttafaq ’alaih.

1
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Fadhilah Membaguskan Suara Saat Membaca Al Quran.

�ﻣﺎ أذن ﻨﻟﻲﺒ ﺣﺴﻦ الﺼﻮت؛ ﻳﺘﻐ

ّ
ﺳ
 )ذن ا�َّ لﻲﺸء: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ. (ﺑﺎﻟﻘﺮآن �ﻬﺮ ﺑﻪ

Dari Abu Hurairah , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah 

bersabda:

“Allah tidak mendengar sesuatu seperti Ia mendengar seorang nabi yang
bersuara bagus melantunkan Al Qur’an dengan nyaring”. Muttafaq ’alaih.

2
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Fadhilah Surat Al Fatihah.

ّ
 ﺳ: ﻗﻠﺖ... :  ﻗﺎل � أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ راﻓﻊ ﺑﻦ اﻤﻟﻌ
ُﻮل ا�َ! ﻧﻚ ﻗﻠﺖ ﻷﻋﻠﻤﻨﻚ أﻋﻈﻢ ﺳﻮرة ﻲﻓ اﻟﻘﺮآن؟
َﺎ ر
ِ
َ � ۡم ُد َِ ّ ِ َر ّب ٱ ۡل َ� ٰلَم
َ ۡ  ﴿ ٱ:ﻗﺎل
 واﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ اﺬﻟي أوﺗيﺘﻪ( َر َو ُاه،�[ الﺴﺒﻊ اﻤﻟﺜﺎ٢ : ﴾ ]ﻟﻔﺎﺤﺗﺔ٢ �
ِ
ِ
.ُّ ﻟُﺨَﺎرِي
Dari Raafi’ bin Al Mu’ala , ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya
engkau telah mengatakan “Aku pasti akan mengajarimu satu surat yang paling
agung di dalam Al Qur’an”, beliau bersabda:

ۡ
َ � ۡم ُد َِ ّ ِ َر ّب ٱ ۡل َ� ٰلَم
َ
[٢ : ﴾ ]ﻟﻔﺎﺤﺗﺔ٢ �
﴿ٱ
ِ
ِ

"Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam”, surat ini adalah tujuh ayat yang
dibaca secara ulang-ulang dan surat Al Qur’an yang agung yang telah
diwahyukan kepadaku”. HR. Bukhari. 1
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1
2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5025 dan Muslim no hadist: 815.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5024 dan Muslim no hadist: 792.
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Wasiat Rasulullah .

  ﻛﺘﺐ ﻰﻠﻋ اﻨﻟﺎس: ﻓﻘﻠﺖ، ﻻ:؟ ﻓﻘﺎل   ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﻲﺑ أو� آوﻰﺻ اﻨﻟﻲﺒ:ﻋﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﻗﺎل
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. وﻰﺻ ﺑ�ﺘﺎب اﷲ: أمﺮوا ﺑﻬﺎ ولﻢ ﻳﻮص؟ ﻗﺎل،الﻮﺻﻴﺔ
Dari Thalhah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa,"Apakah
Rasulullah  berwasiat ? Dia berkata: "Tidak". Aku berkata,"Bagaimana
mungkin orang–orang diwajibkan berwasiat sedangkan beliau tidak berwasiat?
dia berkata: "Beliau berwasiat (untuk berpegang) dengan kitabullah". Muttafaq
alaih.

2
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Fadhilah Membaca Al Quran.

ً

Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
 )ﻗﺮؤوا اﻟﻘﺮآن؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﻲﺗ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺷﻔﻴﻌﺎ: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
:  ﻗﺎل � أﻲﺑ أﻣﺎﻣﺔ اﺒﻟﺎﻫ
ِ

 أو، ﺒﻟﻘﺮة وﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان؛ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺗﺄﺗﻴﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻛﺄﻧﻬﻤﺎ ﻏﻤﺎﻣﺘﺎن: اﻗﺮؤوا الﺰﻫﺮاو�ﻦ،ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ
 اﻗﺮؤوا ﺳﻮرة اﺒﻟﻘﺮة؛ ﻓﺈن أﺧﺬﻫﺎ، ﺤﺗﺎﺟﺎن ﻋﻦ أﺻﺤﺎﺑﻤﺎ،ﺄﻧﻬﻤﺎ ﻏﻴﺎﻳﺘﺎن أو ﻛﺄﻧﻬﻤﺎ ﻓﺮﻗﺎن ﻣﻦ ﻃ� ﺻﻮاف
. وﻻ �ﺴﺘﻄﻴﻌﻬﺎ اﺒﻟﻄﻠﺔ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ، وﺗﺮ�ﻬﺎ ﺣﺮﺴة،�ﺔ
Dari Abu Umamah , ia berkata: Aku mendengar Rasulullah  bersabda:
“Bacalah Al Qur’an karena di hari kiamat ia datang sebagai pemberi syafaat bagi
orang yang membacanya. Bacalah Az Zahrawain, yaitu; surat Al Baqarah dan Ali
Imran, nanti, di hari kiamat kedua surat tersebut datang bagaikan dua gumpalan
awan, atau bagaikan dua rombongan burung yang terbang membentangkan
sayapnya , membela orang yang selalu membacanya, bacalah surat al Baqarah,
karena membacanya membawa keberkahan, dan meninggalkannya adalah
penyesalan, dan tukang sihir tidak mampu menyihir orang yang membacanya”.
HR. Muslim.

3
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1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5006.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5022 dan Muslim no hadist: 1634.
3
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 804.
2

76

Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
 )�ﺐ أﺣﺪ�ﻢ إذا رﺟﻊ إﻰﻟ أﻫﻠﻪ أن �ﺪ ﻓﻴﻪ ﺛﻼث ﺧﻠﻔﺎت: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ

 ))ﻼث آﻳﺎت ﻳﻘﺮأ ﺑﻬﻦ أﺣﺪ�ﻢ ﻲﻓ ﺻﻼﺗﻪ ﺧ� ﻪﻟ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺧﻠﻔﺎت: ﻗﺎل،ﻋﻈﺎم ﺳﻤﺎن؟(( ﻗﻠﻨﺎ ﻧﻌﻢ
.ﻋﻈﺎم ﺳﻤﺎن( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Hurairah , ia berkata: “Rasulullah :bersabda: “Sukakah salah
seorang diantara kalian apabila kembali ke rumahnya mendapati tiga ekor unta
gemuk besar yang sedang hamil? Kami berkata: "Tentu". Beliau bersabda:
"Sesungguhnya tiga ayat yang yang dibaca saat shalat lebih baik baginya
daripada tiga ekor unta gemuk besar yang sedang hamil". H.R. Muslim.

1
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ّ
 ورﺗﻞ ﻛﻤﺎ، اﻗﺮأ وارﺗﻖ: )ﻳﻘﺎل لﺼﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮآن: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ا�َ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص
اهُ أﺑُﻮ دَاوُدَ اﻟﺮﺘِّﻣ
، ُّ ِﺬِي
َ ( ﺗﺮﺗﻞ ﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴﺎ؛ ﻓﺈن ﻣ�ﺘﻟﻚ ﻋﻨﺪ آﺧﺮ آﻳﺔ ﺗﻘﺮؤﻫﺎ
Dari Abdullah bin Amru  dari Nabi  bersabda:

“(Kelak) akan dikatakan

kepada orang yang sering membaca Al Qur’an: “Bacalah dan meninggilah, dan
bacalah dengan tartil seperti engkau telah membacanya dahulu di dunia secara
tartil karena sesungguhnya tempatmu di ayat terakhir yang engkau baca”. HR.
Abu Daud dan Tirmizi.

2
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7-Beberapa Fadhilah Yang Berhubungan Dengan Nabi 
Fadhilah nasab Nabi .

، اﷲ اﺻﻄﻰﻔ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻣﻦ وﺪﻟ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ: ﻳﻘﻮل  ﻌﺖ اﻨﻟﻲﺒ:ﻦ واﺛﻠﺔ ﺑﻦ اﻷﺳﻘﻊ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
. واﺻﻄﻔﺎ� ﻣﻦ ﺑ� ﻫﺎﺷﻢ(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ، واﺻﻄﻰﻔ ﻣﻦ ﻗﺮ�ﺶ ﺑ� ﻫﺎﺷﻢ،ﺻﻄﻰﻔ ﻗﺮ�ﺸﺎ ﻣﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ
Dari Watsilah bin Al Asqa' , ia berkata: "Aku mendengar Nabi  bersabda:
"Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail, dan memilih
Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku
dari Bani Hasyim". H.R. Muslim. 3
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1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 802.
. hadist hasan shahih. diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist: 1664 dan Tarmizi no hadist : 2914.
3
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2276.
2
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Nama- nama Nabi 

 وأﻧﺎ اﻤﻟﺎﻲﺣ، وأﻧﺎ أﻤﺣﺪ، أﻧﺎ �ﻤﺪ، ))ن ﻲﻟ أﺳ: ﻗﺎل ﻦ ﺟﺒ� ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ
(( وأﻧﺎ اﻟﻌﺎﻗﺐ اﺬﻟي ﻟيﺲ ﺑﻌﺪه أﺣﺪ،� وأﻧﺎ اﺤﻟﺎﺮﺷ اﺬﻟي �ﺮﺸ اﻨﻟﺎس ﻰﻠﻋ ﻗﺪ،اﷲ ﻲﺑ اﻟ�ﻔﺮ
. وﻧﻲﺒ الﺮﻤﺣﺔ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، )) اﺘﻟﻮ�ﺔ:و� ﻟﻔﻆ
Dari Jubair bin Muth'im  bahwa Rasulullah  bersabda: "Sesungguhnya aku
mempunyai beberapa nama; Aku adalah Muhammad, Aku Ahmad, Aku Al mahi
(pengiki)

Allah

mengikis

kekufuran

dengan

mengutusku,

Aku

Al

hasyir

(penghimpun) nanti di hari kiamat seluruh manusia berhimpun di bawah
perintahku, Aku Al 'aqib (penutup) tidak ada Nabi sesudahku" dalam riwayat
yang lain: "Aku Nabi taubat, Aku Nabi pembawa rahmat". Muttafaq alaih.
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Fadhilah Nabi  dari Nabi-Nabi yang Lain.
Hadist Nabi :

 وﻧﺮﺼت، ﻄﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ الﻠﻜﻢ: ))ﻠﺖ ﻰﻠﻋ اﻷﻧبﻴﺎء �ﺴﺖ: ﻗﺎل  أن رﺳﻮل اﷲ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
 وﺧﺘﻢ ﻲﺑ، وأرﺳﻠﺖ إﻰﻟ اﺨﻟﻠﻖ ﺎﻛﻓﺔ، وﺟﻌﻠﺖ ﻲﻟ اﻷرض ﻃﻬﻮرا ومﺴﺠﺪا، وأﺣﻠﺖ ﻲﻟ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ،
. ﻨﻟبﻴﻮن(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: "Aku diberi kelebihan dari
Nabi yang lain dengan enam hal: Aku diberi jawami'ul kalim (ucapan yang sedikit
namun memiliki makna yang padat dan gelobal), Aku diberi kemenangan dengan
(dicampakkannya) rasa takut (di dalam dada) para musuh, dihalalkan untukku
harta rampasan perang, bumi dijadikan bagiku sebagai alat bersuci dan tempat
shalat, Aku diutus kepada seluruh umat manusia dan Aku adalah penutup para
nabi". H.R. Muslim 2
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Hadist Nabi :

 ))ﻣﺜ� وﻣﺜﻞ اﻷﻧبﻴﺎء ﻣﻦ ﻗﺒ� ﻛﻤﺜﻞ رﺟﻞ ﺑ� ﺑنﻴﺎﻧﺎ: ﻗﺎل  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ
 ﻫﻼ: و�ﻘﻮلﻮن، و�ﻌﺠﺒﻮن ﻪﻟ، ﻓﺠﻌﻞ اﻨﻟﺎس ﻳﻄﻮﻓﻮن ﺑﻪ،ﻨﻪ وأﻤﺟﻠﻪ إﻻ مﻮﺿﻊ ﺒﻟﻨﺔ ﻣﻦ زاو�ﺔ ﻣﻦ زواﻳﺎه
. ﺄﻧﺎ الﻠﺒﻨﺔ وأﻧﺎ ﺧﺎﺗﻢ اﻨﻟبﻴ�(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ: ﻗﺎل،وﺿﻌﺖ ﻫﺬه الﻠﺒﻨﺔ
1
2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :4896 dan Muslim no hadist: 2354.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 523.
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Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: "Perumpamaanku dan
perumpamaan

para

nabi

sebelumku

bagai

seseorang

yang

membangun

bangunan, dimana dia mebangunnya dengan indah dan bagus, tinggal satu batu
yang belum terpasang di salah satu sudutnya, orang-orang mengitari bangunan
tersebut menikmati keindahannya, mereka berkata," Duhai andai saja satu batu
ini dipasang! akulah batu tersebut dan aku penutup para Nabi". Muttafaq alaih 1
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Fadhilah Nabi  dari Semua Makhluk.

 وأول ﻣﻦ ﻳنﺸﻖ ﻋﻨﻪ، ))ﻧﺎ ﺳﻴﺪ وﺪﻟ آدم ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
. وأول مﺸﻔﻊ(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ، وأول ﺷﺎﻓﻊ،ﻟﻘﺮﺒ
Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: "Aku adalah pimpinan
anak-cucu Adam di hari kiamat nanti, Aku orang yang pertama dibangkitkan dari
kubur, Aku orang yang pertama memberi syafa'at dan Aku orang yang pertama
diberi syafa'at". H.R. Muslim .
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 Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad 
1. Allah  berfirman:
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[١ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١ �
ن
Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari
Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya
agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al Isra'
: 1) .
2. Hadist Nabi :

 )) ﺗﻴﺖ ﺑﺎﻟﺮﺒاق ) ﻫﻮ داﺑﺔ أﺑﻴﺾ ﻃﻮ�ﻞ ﻓﻮق اﺤﻟﻤﺎر ودون: ﻗﺎل  أن رﺳﻮل اﷲ ﻋﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
 �ﻄﺘﻪ ﺑﺎﺤﻟﻠﻘﺔ اﻟﻲﺘ: ﻗﺎل، �ﺒﺘﻪ ﺣﻰﺘ أﺗﻴﺖ ﺑﻴﺖ اﻤﻟﻘﺪس:ﺒﻟﻐﻞ ﻳﻀﻊ ﺣﺎﻓﺮه ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘ� ﻃﺮﻓﻪ( ﻗﺎل
 ﺑﺈﻧﺎء ﻣﻦ  ﺠﺎء� ﺟﺮﺒ�ﻞ. ﺛﻢ ﺧﺮﺟﺖ،� ﻢ دﺧﻠﺖ اﻤﻟﺴﺠﺪ ﻓﺼﻠﻴﺖ ﻓﻴﻪ ر�ﻌﺘ:ﻗﺎل.ﻳﺮ�ﻂ ﺑﻪ اﻷﻧبﻴﺎء
1
2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3535 dan Muslim no hadist: 2286.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2278.
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ﺧﺮ و�ﻧﺎء ﻣﺒ ،ﻓﺎﺧﺮﺘت الﻠﻦﺒ ﻓﻘﺎل ﺟﺮﺒ�ﻞ  :ﺧﺮﺘت اﻟﻔﻄﺮة .ﻢ ﻋﺮج ﺑﻨﺎ إﻰﻟ الﺴﻤﺎء ،ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﺢ
ﺮﺒ�ﻞ ﻓﻘﻴﻞ :ﻣﻦ أﻧﺖ؟ ﻗﺎل :ﺮﺒ�ﻞ ،ﻗﻴﻞ :وﻣﻦ ﻣﻌﻚ ؟ ﻗﺎل� :ﻤﺪ ،ﻗﻴﻞ :ﻗﺪ ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ؟ ﻗﺎل :ﺪ ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ،
ﻨﻟﺎ ،ﻓﺈذا أﻧﺎ ﺑﺂدم ،ﻓﺮﺣﺐ ﻲﺑ ودﺎﻋ ﻲﻟ ﺨﺑ�  .ﻋﺮج ﺑﻨﺎ إﻰﻟ الﺴﻤﺎء اﺜﻟﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﺘﺢ ﺟﺮﺒ�ﻞ ،
ﻓﻘﻴﻞ :ﻣﻦ أﻧﺖ ؟ ﻗﺎل :ﺮﺒ�ﻞ ،ﻗﻴﻞ :وﻣﻦ ﻣﻌﻚ؟ ﻗﺎل� :ﻤﺪ ،ﻗﻴﻞ :ﻗﺪ ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ ؟ ﻗﺎل :ﺪ ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ؟ ﻓﻔﺘﺢ
ﻓﺈذا أﻧﺎ ﺑﺎﺑ� اﺨﻟﺎﻟﺔ ﻋيﻰﺴ ﺑﻦ مﺮ�ﻢ و�� ﺑﻦ ز�ﺮ�ﺎ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﺮﺣﺒﺎ ودﻋﻮا ﻲﻟ ﺨﺑ� .ﺛﻢ
ﺑ إﻰﻟ الﺴﻤﺎء اﺜﻟﺎﺜﻟﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﺢ ﺟﺮﺒ�ﻞ ،ﻓﻘﻴﻞ :ﻣﻦ أﻧﺖ ؟ ﻗﺎل :ﺮﺒ�ﻞ ،ﻗﻴﻞ :وﻣﻦ ﻣﻌﻚ ؟ ﻗﺎل� :ﻤﺪ
 ،ﻗﻴﻞ :ﻗﺪ ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ؟ ﻗﺎل  :ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ ،ﻓﻔﺘﺢ ﻨﻟﺎ ،ﻓﺈذا أﻧﺎ ﺑﻴﻮﺳﻒ  إذا ﻫﻮ ﻗﺪ أﻋﻄﻲ ﺷﻄﺮ اﺤﻟﺴﻦ،
ﺐ ودﺎﻋ ﻲﻟ ﺨﺑ� .ﻋﺮج ﺑﻨﺎ إﻰﻟ الﺴﻤﺎء الﺮاﺑﻌﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﺢ ﺟﺮﺒ�ﻞ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ،ﻗﻴﻞ :ﻣﻦ ﻫﺬا ؟ ﻗﺎل:
ﺮﺒ�ﻞ ،ﻗﻴﻞ :وﻣﻦ ﻣﻌﻚ؟ ﻗﺎل� :ﻤﺪ ،ﻗﺎل :ﻗﺪ ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ؟ ﻗﺎل  :ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ ،ﻓﻔﺘﺢ ﻨﻟﺎ.ﻓﺈذا أﻧﺎ ﺑﺈدر�ﺲ،
ﺐ ودﺎﻋ ﻲﻟ ﺨﺑ� ،ﻗﺎل اﷲ َ ﴿ :و َر َ� ۡع َ�ٰ ُه َم َ�نًا ّ
َلِيًا ] ﴾ ٥مﺮ�ﻢ [٥٧ :ﻢ ﻋﺮج ﺑﻨﺎ إﻰﻟ الﺴﻤﺎء
ﻟﺎمﺴﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﺢ ﺟﺮﺒ�ﻞ ،ﻗﻴﻞ :ﻣﻦ ﻫﺬا ؟ ﻗﺎل :ﺮﺒ�ﻞ ،ﻗﻴﻞ :وﻣﻦ ﻣﻌﻚ ؟ ﻗﺎل� :ﻤﺪ ،ﻗﻴﻞ :وﺪ ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ؟
ﻗﺎل :ﺪ ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ ،ﻓﻔﺘﺢ ﻨﻟﺎ ،ﻓﺈذا أﻧﺎ ﺑﻬﺎرون  ﺐ ودﺎﻋ ﻲﻟ ﺨﺑ�.ﻢ ﻋﺮج ﺑﻨﺎ إﻰﻟ الﺴﻤﺎء الﺴﺎدﺳﺔ،
ﺎﺳﺘﻔﺘﺢ ﺟﺮﺒ�ﻞ  ،ﻗﻴﻞ :ﻣﻦ ﻫﺬا ؟ ﻗﺎل :ﺮﺒ�ﻞ ،ﻗﻴﻞ :وﻣﻦ ﻣﻌﻚ ؟ ﻗﺎل� :ﻤﺪ ،ﻗﻴﻞ :ﻗﺪ ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ ؟
ﻗﺎل :ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ ،ﻓﻔﺘﺢ ﻨﻟﺎ ،ﻓﺈذا أﻧﺎ ﺑﻤﻮﻰﺳ  ﺣﺐ ودﺎﻋ ﻲﻟ ﺑ� .ﻢ ﻋﺮج إﻰﻟ الﺴﻤﺎء الﺴﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﺢ
ﺮﺒ�ﻞ ،ﻓﻘﻴﻞ :ﻣﻦ ﻫﺬا؟ ﻗﺎل :ﺮﺒ�ﻞ ،ﻗﻴﻞ :وﻣﻦ ﻣﻌﻚ؟ ﻗﺎل� :ﻤﺪ ،ﻗﻴﻞ :ﻗﺪ ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ ؟ ﻗﺎل :ﺪ ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻪ،
ﻔﺘﺢ ﻨﻟﺎ ،ﻓﺈذا أﻧﺎ ﺑﺈﺑﺮاﻫﻴﻢ  ا ﻇﻬﺮه إﻰﻟ اﺒﻟﻴﺖ اﻤﻟﻌﻤﻮر ،و�ذا ﻫﻮ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻞﻛ ﻳﻮم ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ مﻠﻚ ﻻ
ﻌﻮدون إﻴﻟﻪ .ﻢ ذﻫﺐ ﻲﺑ ﻟ ا لﺴﺪرة اﻤﻟﻨﺘ� ،و�ن ورﻗﻬﺎ ﻛﺂذان اﻟﻔﻴﻠﺔ ،و�ذا ﺛﻤﺮﻫﺎ ﺎﻛﻟﻘﻼل ،ﻗﺎل :ﻓﻠﻤﺎ
ﺸﻴﻬﺎ ﻣﻦ أمﺮ اﷲ ﻣﺎ ﻏﻲﺸ ﺗﻐ�ت ،ﻓﻤﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﷲ �ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻬﺎ.وﻰﺣ اﷲ إﻲﻟ
 ،ﻓﻔﺮض ﻲﻠﻋ ﻤﺧﺴ� ﺻﻼة ﻲﻓ ﻞﻛ ﻳﻮم وﻴﻟﻠﺔ.ﻟﺖ إﻰﻟ مﻮﻰﺳ  ،ﻓﻘﺎل  :ﻓﺮض ر�ﻚ ﻰﻠﻋ أﻣﺘﻚ
؟ ﻗﻠﺖ :ﺧﺴ� ﺻﻼة ،ﻗﺎل :ﻊ إﻰﻟ ر�ﻚ ،ﻓﺎﺳﺄﻪﻟ اﺘﻟﺨﻔﻴﻒ؛ ﻓﺈن أﻣﺘﻚ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻮن ذلﻚ ،ﻓﺈ� ﻗﺪ ﺑﻠﻮت
 إﺮﺳاﺋﻴﻞ وﺧﺮﺒﺗﻬﻢ.ﻗﺎل :ﺮﺟﻌﺖ إﻰﻟ ر� ،ﻓﻘﻠﺖ :ﻳﺎ رب ! ﻰﻠﻋ أﻣﻲﺘ ،ﻓﺤﻂ ﻋ� ﻤﺧﺴﺎ.ﺮﺟﻌﺖ إﻰﻟ
ﻮﻰﺳ ،ﻓﻘﻠﺖ :ﻂ ﻋ� ﻤﺧﺴﺎ ،ﻗﺎل  :أﻣﺘﻚ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻮن ذلﻚ ،ﻓﺎرﺟﻊ إﻰﻟ ر�ﻚ ﻓﺎﺳﺄﻪﻟاﺘﻟﺨﻔﻴﻒ .ﻗﺎل :ﻓﻠﻢ
ل أرﺟﻊ ﺑ� ر� ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻰﻟ و�� مﻮﻰﺳ  ﻰﺘ ﻗﺎل :ﻳﺎ �ﻤﺪ! ﻦ ﻤﺧﺲ ﺻﻠﻮات ﻞﻛ ﻳﻮم وﻴﻟﻠﺔ،
ة ﻋﺮﺸ ﻓﺬلﻚ ﻤﺧﺴﻮن ﺻﻼة ،وﻣﻦ ﻫﻢ ﺤﺑﺴﻨﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻪﻟ ﺣﺴﻨﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻪﻟ
ﺮﺸا ،وﻣﻦ ﻫﻢ �ﺴيﺌﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ لﻢ ﺗ�ﺘﺐ ﺷيﺌﺎ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺳيﺌﺔ واﺣﺪة .ﻗﺎل� :ﻟﺖ ﺣﻰﺘ
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 ﻗﺪ: ﻓﻘﻠﺖ  ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ، ﻊ إﻰﻟ ر�ﻚ ﻓﺎﺳﺄﻪﻟ اﺘﻟﺨﻔﻴﻒ: ﻓﻘﺎل، ﺄﺧﺮﺒﺗﻪ ﺘﻬﻴﺖ إﻰﻟ مﻮﻰﺳ
.ﻌﺖ إﻰﻟ ر� ﺣﻰﺘ اﺳﺘﺤﻴﻴﺖ ﻣﻨﻪ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Anas bin Malik , Rasulullah  bersabda: "Lalu didatangkan buraq
kepadaku (yaitu: binatang berwarna putih tinggi, lebih besar daripada keledai
lebih kecil dari unta, satu langkahnya sama dengan sejauh jarak mata
memandang) lalu aku menungganginya hingga tiba di Baitulmaqdis, lalu aku
tambatkan ia di tempat para nabi menambatkan (hewan tunggann)nya. Nabi
bersabda: "Lalu aku memasuki Baitul maqdis, melaksanakan shalat dua raka'at
dan kemudian keluar." Maka Jibril mendatangiku dengan membawa bejana yang
berisi khamar dan bejana yang berisi susu, maka aku pilih susu. Seraya Jibril
berkata," Sungguh pilihanmu sesuai dengan fitrah (kesucian). Lalu kami naik ke
langit dan Jibril meminta agar pintu langit dibuka, penjaganya berkata:
"Siapakah

anda?

ia

berkata,"

Aku

Jibril",

Malaikat

penjaga

bertanya:

"Siapkah orang yang bersamamu? Jibril berkata," Muhammad". Malaikat penjaga
bertanya: "Apakah dia telah diutus ? Jibril berkata: "Sungguh telah diutus
kepadanya". Lalu pintu dibukakan untuk kami. Tiba-tiba aku di hadapan Adam,
diapun menyambutku dan berdo'a untukku.Lalu kami naik ke langit kedua dan
Jibril meminta agar pintu dibuka, Malaikat penjaga bertanya: "Siapakah anda?
dia menjawab: "Aku Jibril". Malaikat penjaga bertanya kembali: "Siapkah orang
yang bersamamu ? Jibril menjawab: "Muhammad". Malaikat penjaga bertanya
kembali: "Apakah dia telah diutus? Jibril berkata: "Sungguh telah diutus
kepadanya". Lalu pintu dibukakan untuk kami. Ternyata aku bersama dua orang
bersaudara sepupu; Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria shalawatullah
'alaihima, keduanya menyambutku dan mendoakan kebajikan untukku. Lalu
kami naik ke langit ketiga dan Jibril meminta agar pintu dibuka, penjaganya
berkata: "Siapakah anda?" ia menjawab: "Aku Jibril", malaikat penjaga itu
bertanya: "Siapkah orang yang bersamamu? Jibril berkata: "Muhammad". Penjaga
bertanya kembali: "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab: "Sungguh telah
diutus kepadanya". Lalu pintupun dibukakan untuk kami. Ternyata aku bersama
Yusuf  dan ternyata dia memang telah diberi setengah dari seluruh
ketampanan. Dia menyambutku dan mendo'akan kebajikan untukku. Lalu kami
naik ke langit keempat dan Jibril meminta agar pintu dibuka, penjaganya
berkata: "Siapakah anda?" ia menjwab: "Aku Jibril", Malaikat penjaga bertanya:
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"Siapkah orang yang bersamamu?. Jibril menjawab: "Muhammad". Malaikat
penjaga bertanya kembali: "Apakah dia telah diutus?. Jibril menjawab: "Sungguh
telah diutus kepadanya. Lalu pintu dibukakan untuk kami. Ternyata aku
bersama Idris. Dia menyambutku dan mendoakan kebajikan untukku. Allah 
berfirman:

ّ ﴿ َو َر َ� ۡع َ�ٰ ُه َم َ�نًا
[٥٧ : ﴾ ]مﺮ�ﻢ٥ َلِيًا
Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. (Q.S. Maryam: 57)
Lalu kami naik ke langit kelima dan Jibril meminta agar pintu dibuka. Malaikat
penjaga bertanya: "Siapakah anda? ia menjawab: "Aku Jibril". Malaikat penjaga
bertanya

kembali:

"Siapkah

orang

yang

bersamamu?".

Jibril

berkata:

"Muhammad". Malaikat penjaga bertanya kembali: "Apakah dia telah diutus?.
Jibril menjawab: "Sungguh telah diutus kepadanya". Lalu pintupun dibukakan
untuk kami. Ternyata aku bersama Harun . Dia menyambutku dan mendo'akan
kebajikan untuk ku. Lalu kami naik ke langit keenam dan Jibril meminta agar
pintu dibuka, penjaganyapun bertanya: "Siapakah anda?". Dia menjawab: "Aku
Jibril", malaikat penjaga berkata: "Siapkah orang yang bersamamu? Jibril
berkata: "Muhammad". Malaikat penjaga berkata: "Apakah dia telah diutus?".
Jibril berkata: "Sungguh telah diutus kepadanya". Lalu pintu dibukakan untuk
kami. Ternyata aku bersama Musa . Dia menyambutku dan mendo'akan
kebajikan untukku. Lalu kami naik ke langit ketujuh dan Jibril meminta agar
pintu dibuka, penjaganyapun bertanya: "Siapakah anda?". Dia menjawab: "Aku
Jibril", penjaga itu bertanya kembali: "Siapkah orang yang bersamamu?" Jibril
berkata," Muhammad". Penjaga itu bertanya kembali: "Apakah dia telah diutus?".
Jibril menjawab: "Sungguh telah diutus kepadanya". Lalu pintu dibukakan untuk
kami. Ternyata aku bersama . Dia sedang menyandarkan punggungnya

ke

Baitul Ma'mur. Pada setiap harinya, tujuh puluh ribu para malaikat masuk ke
Baitul Ma'mur tersebut (mereka yang telah memasukinya)
kepadanya untuk

tidak kembali

kedua kalinya. Kemudian Jibril membawaku ke Sidratul

Muntaha (sebuah pohon) yang daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti
gerabah. Lalu pohon tersebut tertutup atas perintah Allah kemudian berubah
secara

tiba-tiba.

menggambarkan

Sehingga

tidak

keindahannya.

seorang

Lalu,

Allah

makhlukpun
mewahyukan

yang

mampu

kepadaku

dan

mewajibkan atasku shalat lima puluh kali sehari semalam. Kemudian, akupun
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turun dan bertemu Musa , dia berkata: "Apa yang diwajibkan Allah terhadap
umatmu?",
mintalah

"lima puluh shalat" Jawab Nabi.. Ia berkata, "Kembalilah dan
keringanan!

karena

sesungguhnya

umatmu

tidak

mampu

melakukannya, karena aku telah mencobanya pada Bani Israil". Nabi 
bersabda: "Lalu akupun kembali menghadap Rabbku, seraya memohon: "Ya,
Rabbi! Berilah keringanan kepada umatku". Akhirnya, jumlah shalat dikurangi
lima. Lalu akupun kembali menemui Musa seraya berkata kepadanya: "Telah
dikurangi

lima".

Musa

berkata:

"Sesungguhnya

umatmu

tidak

mampu

melakukannya, kembalilah dan mintalah keringanan". Nabi  bersabda: "Maka
terus aku bolak-balik antara Rabbku tabaraka wa ta'la dan Musa  sehingga
Allah berfirman: "Wahai Muhammad! Sesungguhnya dia berjumlah lima shalat
sehari semalam, setiap satu shalat pahalanya sama dengan sepuluh shalat,
maka jumlahnya lima puluh shalat. Maka barangsiapa yang berniat melakukan
satu kebajikan tetapi tidak dilakukannya maka ditulis untuknya satu kebajikan
dan jika dilakukannya ditulis untuknya sepuluh kebajikan. Dan barangsiapa
yang berniat melakukan satu dosa namun tidak dilakukannya maka tidak
dituliskan (apapun baginya), dan jika dia melakukannya maka ditulis satu dosa
untuknya".

Nabi bersabda: "Maka aku turun dan kembali menemui Musa  lalu

memberitahukan kepadanya dia (apa yang terjadi). Dia kembali berkata:
"Kembalilah dan minta keringanan kepada Rabbmu! maka Rasulullah 
bersabda: "Aku telah bolak-balik untuk memohon kepadaNya hingga aku malu
kepadaNya". Muttafaq alaih . 1
Fadhilah Bershalawat kepada Nabi .
1. Allah  berfirman:

َ َ ُّّ ّ َ َمَ� ٓ َ َ ُ ُصَل
ً ِين َء َام ُنوا ْ َلُّوا ْ َعلَ ۡيهِ َو َس ّل ُِموا ْ � َ ۡس
َ َّ ََ�ُّ َها ٱ
ّ َّون َ� ٱ
ٰ ٓ ۚ�
ٰ
َ�ِكتهۥ
َ﴿ ِنَ ٱ
:  ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٥ لِيما
ِِ
[٥٦

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai
orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah
salam penghormatan kepadanya". (Q.S. Al Ahzab: 56)

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :7517 dan Muslim no hadist: 162.
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2. Hadist Nabi :

ً
ّ
 ﺳ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
. )� ﻲﻠﻋ واﺣﺪة ﺻ� ا�َّ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﺸا ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
ِ
Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang
bershalawat kepadaku sekali, maka Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali”.
HR. Muslim. 1
159F

3. Hadist Nabi :

 ))ن ﷲ مﻼﺋ�ﺔ ﺳﻴﺎﺣ� ﻲﻓ اﻷرض ﻳﺒﻠﻐﻮ� ﻣﻦ:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﻗﺎل ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ مﺴﻌﻮد
.ﻣﻲﺘ الﺴﻼم (( ﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﻟنﺴﺎﻲﺋ
Dari Abdullah bin Mas'ud  ia berkata: Rasulullah  bersabda: "Sesungguhnya
Allah memiliki para malaikat yang ditugaskan berkeliling di bumi, mereka
menyampaikan kepadaku salam dari umatku". H.R. Ahmad dan Nasa'i. 2
160F

Lafaz Shalawat Yang Paling Sempurna:

َ ٌْ َ ٌْ َ
َ
ٍﻞِّ ﻰﻠﻋََ �َُﻤَّﺪ
�ﻴﺪ الّ ﺑَﺎرِكْ ﻰﻠﻋََ �َُﻤَّﺪٍ وَﻰﻠ َﻋ
وَﻰﻠﻋََ آلِ �َُﻤَّﺪ
ِ
ِ ٍ ﻛَﻤَﺎ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ ﻰﻠﻋََ آلِ إِﺑْﺮَاﻫِﻴْﻢَ إِﻧَّﻚَ ﻤﺣﻴﺪ
ٌْ َ ٌْ َ
َ
َ َُﻤَّﺪٍ ﻛَﻤَﺎ ﺑ
�ﻴ ﺪ
ﺎرَ�ْﺖ
ِ
ِ  ﻰﻠﻋََ آلِ إِﺑْﺮَاﻫِﻴْﻢَ إِﻧَّﻚَ ﻤﺣﻴﺪ
(Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad
sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada keluarga Ibrahim,
sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Agung dan berkahilah Muhammad
dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi
keluarga Ibrahim!, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung)”.
Muttafaq ’alaih.

3

16F

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 408.
. hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist: 3666 dan Nasa'I no hadist : 1282.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3370 dan Muslim no hadist: 406.
2
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8- Fadhail Para Shahabat Nabi 
 Fadhilah Shahabat.
1. Allah  berfirman:

َ ْ ُ
َ ُّ َ ِ ّ َٰ ۡ
ُ ّ
ّٰبِقُونَ ٱ�َۡوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُ�َٰجِرِ�َ وَٱ�َۡنصَارِ وَٱ�َِّينَ ٱ�َ َب ُعوهم �ِإِح� ٖن َ� ٱ
�َ ﴿
َ � ۡن ُه ۡم َو َرضوا � ۡن ُه
ن
َ َٰ ٗ َ َ ٓ َ َ ٰ َ ُ ٰ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ
ۡ َ ٰ ّ �ََ َ َ ّ لَهُمۡ ج
ُ لِك ۡٱل َف ۡو ُز ۡٱل َع ِظ
[١٠٠ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ يم
� ۚ�ت � ِري �تها ٱ�ن�ر ��ِِين �ِيها �بد
أعد
ٖ َ
Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan
muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah
ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan
bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selamalamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar . (Q.S. At
Taubah : 100 ) .
2. Hadist Nabi :

 ﻓﻮ ال� ﻧﻔﻲﺴ، ﻻ �ﺴﺒﻮا أﺻﺤﺎﻲﺑ، ))�ﺴﺒﻮا أﺻﺤﺎﻲﺑ  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ
. لﻮ أن أﺣﺪ�ﻢ أﻧﻔﻖ ﻣﺜﻞ أﺣﺪ ذﻫﺒﺎ ﻣﺎ أدرك ﻣﺪ أﺣﺪﻫﻢ وﻻ ﻧﺼﻴﻔﻪ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ،ﺑﻴﺪه
Dari Abu Hurairah  ia berkata: Rasulullah  bersabda: "Janganlah kalian
mencela para sahabatku! jangan kalian mencela para sahabatku!

Demi yang

jiwaku berada di tanganNya, jikalau seseorang diantara kalian berinfak emas
sebesar bukit Uhud niscaya hal itu tidak bisa menandingi satu mud (yang
diinfakkan oleh) mereka bahkan tidak pula setengahnya". Muttafaq alaih . 1
162F

Fadhilah Kaum Muhajirin dan Anshar.
Allah  berfirman:

ۡ
ْ ُ ۡ ُ َ ّ َ
ۡ
َ ُ ُ َ َ َٰٗ ۡ َ ّ َ ّ ٗ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َٰ ۡ َ َ ۡ َٰ
ََّ ون ٱ
ِٰ �َ ﴿ لِل ُف َق َرا ٓءِ ٱل ُم
�ج ِر�ن ٱَِين أخ ِرجوا مِن دِ� ِرهِم وأم�لِ ِهم يبتغون فض� مِن ٱَ ِ ورِض�نا و�ن
َ
َ َ َ ۡ َ َ َُّ ۡ ۡ ُِب
َ ُ ٰ ّ ُ ُ َ ٰ ٓ �َْ َ ُ َ ُ ٓ ُو
َ �ۡ َبَوَ ُءو ٱ َّ َار َوٱ
ّ ِين
َ َّ  َوٱ٨ ون
�اج َر إِ ۡ� ِه ۡم َو
ي� ٰ َن مِن �بلِ ِهم ون من ه
ورسو� ۚۥ َ�ِك هم ٱ�َ ِدق
ِ
َ
ُ
َ
ۡ َ ّ َ ُ َ َ ٞ َ َ َ ۡ َ َ َۡ َ ۡ ُ َٰٓ َ ُ ۡ ُ َ ْ ُ ٓ ّ ٗ َ َ ۡ
َ
ُحَ �فسِ هِۦ
� ُدون ِ� ُص ُدورِهِم حاجة ِّمَا أوتوا و�ؤث ِرون َ أنفسِ ِهم ولو �ن ب ِ ِهم خصاصة ۚ ومن يوق
ِ
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ ٰ ٓ �َْأ و
[٩ ،٨ : ﴾ ]ﻟﺮﺸ٩ لِحون
ُ َ�ِك هم ٱلمف

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3673 dan Muslim no hadist: 2540.
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"Juga bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan
dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya
dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang
benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman
(Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai'
orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada
menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada
mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri
mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara
dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung".

(Q.S. Al

Hasyr: 8-9) .
Allah  berfirman:

ّ َ
ّ ّٗ َ
ۡ ۡ ُ َ ٓ ْ ُ َ َّ ْ َ َ َ ّ َ ّ
َ ين َء َام ُنوا ْ َو َه
َ � ْ اج ُروا ْ َو َ�ٰ َه ُدوا
َ َ
� ٓوا ُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل ُمؤ ِم ُنون َحقا ۚ َ ُهم
يل ٱَِ وٱَِين ءاووا َن
ب
س
﴿ وٱ
ِ
ِ
ِ ِ
ٞ ق َكرٞ  َور ۡزٞ َّ ۡغفِ َرة
[٧٤ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٧ �م
ِ
ِ
"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah,
dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan
(kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar
beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia". (Q.S. Al
Anfaal: 74).
Hadist Nabi :

 ولﻮ ﺳﻠﻚ اﻨﻟﺎس وادﻳﺎ، )) ﻻ اﻬﻟﺠﺮة لﻜﻨﺖ امﺮءا ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر:   ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
.وﺳﻠﻜﺖ اﻷﻧﺼﺎر وادﻳﺎ أو ﺷﻌﺒﺎ لﺴﻠﻜﺖ وادي اﻷﻧﺼﺎر أو ﺷﻌﺐ اﻷﻧﺼﺎر (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Hurairah  ia berkata: Rasulullah  bersabda: "Kalau bukan karena
hijrah niscaya aku adalah orang Anshar, jikalau orang-orang melewati suatu
lembah dan kaum Anshar melewati suatu lembah atau lereng niscaya aku akan
berjalan melalui lembah yang dilewati oleh kaum Anshar atau lereng kaum
Anshar". Muttafaq alaih .

1

1

163F

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2744 dan Muslim no hadist: 1059.
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Fadhilah Khulafaurrasyidin.
1. Hadist Nabi :

: ﻓﻘﺎل، ﻓﺠﺎء رﺟﻞ �ﺴﺘﺄذن، ﻞ ﺣﺎﺋﻄﺎ وأمﺮ� ﺤﺑﻔﻆ ﺑﺎب اﺤﻟﺎﺋﻂ  اﻨﻟﻲﺒ  أﻲﺑ مﻮﻰﺳ اﻷﺷﻌﺮي
 ﺛﻢ، )ن ﻪﻟ و�ﺮﺸه ﺑﺎﺠﻟﻨﺔ( ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻋﻤﺮ: ﻓﻘﺎل، ﺛﻢ ﺟﺎء آﺧﺮ �ﺴﺘﺄذن،)ن ﻪﻟ و�ﺮﺸه ﺑﺎﺠﻟﻨﺔ( ﻓﺈذا أﺑﻮ ﺑ�ﺮ
. )ﻪﻟ و�ﺮﺸه ﺑﺎﺠﻟﻨﺔ ﻰﻠﻋ ﺑﻠﻮى ﺳﺘﺼﻴﺒﻪ( ﻓﺈذا ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن: ﻓﺴﻜﺖ ﻫﻨﻴﻬﺔ ﺛﻢ ﻗﺎل،ﺟﺎء آﺧﺮ �ﺴﺘﺄذن
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari

Abu

Musa

Al

Asy’ari



Nabi



memasuki

sebuah

kebun

dan

memerintahkan kepadaku untuk menjaga pintu kebun tersebut, lalu seseorang
datang minta izin untuk masuk, Nabi bersabda: “Izinkanlah dia dan beri kabar
gembira kepadanya dengan surga”, ternyata yang datang adalah Abu Bakar.
Lalu seseorang yang lain datang meminta izin untuk masuk, Nabi bersabda:
“Izinkanlah dia dan beri kabar gembira kepadanya dengan surga”,

ternyata

yang datang adalah Umar. Lalu seseorang datang lagi untuk minta izin masuk,
Nabi terdiam sejenak kemudian bersabda: “Izinkan dia dan beri kabar gembira
kepadanya dengan surga untuknya atas cobaan yang menimpanya”, ternyata
yang datang adalah Ustman bin Affan”. Muttafaq ’alaih.

1

164F

2. Hadist Nabi :

! ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ:  ﻓﻘﺎل، ﺑﻦ أﻲﺑ ﻃﺎﻟﺐ ﻲﻓ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك  ﺧﻠﻒ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل ﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﻲﺑ وﻗﺎص
 )) ﺗﺮﻰﺿ أن ﺗ�ﻮن ﻣ� ﺑﻤ�ﻟﺔ ﻫﺎرون ﻣﻦ مﻮﻰﺳ ﻏ� أﻧﻪ ﻻ ﻧﻲﺒ:ﻠﻔ� ﻲﻓ اﻟنﺴﺎء والﺼﺒﻴﺎن؟ ﻓﻘﺎل
.ﺑﻌﺪي(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Sa'ad bin Abi Waqqash , ia berkata: "Rasulullah  menunjuk Ali bin Abi
Thalib untuk menggantikan beliau (di Madinah) pada saat perang tabuk, lalu Ali
bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah engkau menunjukku menggantikan
dirimu untuk

tinggal bersama para wanita dan anak-anak?. Nabi bersabda:

"Tidakkah engkau ridha kedudukanmu disisiku seperti kedudukan Harun di sisi
Musa? akan tetapi tidak ada Nabi setelahku". Muttafaq alaih .

1
2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3695 dan Muslim no hadist: 2403.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3695 dan Muslim no hadist: 2403.
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2
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3. Hadist Nabi :

 ﻓﺘﺤﺮ�ﺖ،�� ﻫﻮ وأﺑﻮ ﺑ�ﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن وﻃﻠﺤﺔ والﺰ،  ﻰﻠﻋ ﺣﺮاء  أن رﺳﻮل اﷲ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
. ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻚ إﻻ ﻧﻲﺒ أو ﺻﺪﻳﻖ أو ﺷﻬﻴﺪ (( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ،  ))ﻫﺪأ:   ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ،الﺼﺨﺮة
Dari Abu Hurairah , Rasulullah  pernah bersama Abu Bakar, Umar, Utsman,
Thalhah dan Zubair di Hira', lalu sebuah batu besar bergerak maka Nabi 
memrintahkan: "Diam ! Tidaklah di atasmu kecuali seorang Nabi , Siddiq dan
syahid ". H.R. Muslim . 1
16F

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2417.
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II. BAB AKHLAK
Fadhilah Berakhlak Baik.
Kemuliaan Akhlak Nabi 
Sifat Pemurah Nabi 
Sifat Pemalu Nabi 
Sifat Rendah Diri Nabi 
Sifat Berani Nabi 
Sifat Lemah Lembut Nabi 
Sifat Pemaaf Nabi 
Sifat Penyayang Nabi 
Tertawa Nabi 
Menangis Nabi 
Marah Nabi 
Sifat Iba Nabi 
Zuhud Nabi 
Sifat Adil Nabi 
Sifat Penyantun Nabi 
Sifat Sabar Nabi 
Ciri-Ciri Fisik Nabi 

89

Akhlak
 Fadhilah Akhlak yang Baik.
Allah  berfirman memuji Nabi :

َ ُ ُ َٰ َ َ َ ّ
[٤ : ﴾ ]اﻟﻘﻠﻢ٤ �ي
ظ
ع
﴿ نَك لع� خل ٍق
ِ
ٖ
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S. Al
Qalam : 4 )
Hadist Nabi :

 ))ﻦ ﻲﺷء أﺛﻘﻞ ﻲﻓ اﻤﻟ�ان ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﺨﻟﻠﻖ(( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ  أﻲﺑ اﺪﻟرداء
.اﻟﺮﺘﻣﺬي
Dari Abu Darda' , dari Nabi  beliau bersabda: "Tidak ada amalan yang
melebihi berat timbangannya di hari kiamat dari akhlak yang baik ". H.R. Abu
Daud dan Tirmizi. 1
167F

Hadist Nabi :

� )) أﺧﺮﺒ�ﻢ ﺑﺄﺣﺒ�ﻢ إﻲﻟ وأﻗﺮ��ﻢ ﻣ:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪه ﻗﺎل
: ﻗﺎل، ﻧﻌﻢ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل اﻟﻘﻮم، ﻓﺄﺎﻋدﻫﺎ مﺮﺗ� أو ﺛﻼﺛﺎ،�ﻠﺴﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ؟(( ﺴﻜﺖ اﻟﻘﻮم
.))أﺣﺴﻨ�ﻢ ﺧﻠﻘﺎ(( ﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﺒﻟﺨﺎري ﻲﻓ اﻷب اﻤﻟﻔﺮد
Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Nabi 
bersabda: "Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling aku sukai dan
paling dekat tempatnya denganku nanti di hari kiamat? Para shahabat terdiam.
Maka beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Lalu mereka berkata: "Mau
wahai rasulullah!, beliau bersabda: "Orang yang paling baik akhlaknya". H.R.
Ahmad dan Bukhari di kitab Adab Mufrad.

2

168F

Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik
akhlaknya, orang mukmin yang berakhlak baik mendapatkan pahala sama
dengan orang yang berpuasa di siang hari dan tahajjud di malam hari, manusia
yang terbaik adalah orang yang paling mulia akhlaknya, dan orang mukmin
1
2

. hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :4799 dan Tirmizi no hadist: 2002.
. hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist :6735 dan Tirmizi no hadist: 751.
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yang paling baik adalah yang paling bagus akhlaknya. Karena itu berusaha
untuk mendapatkan akhlak yang baik lebih utama dan penting daripada
berusaha mendapat emas dan perak.

 ﺧﻴﺎرﻫﻢ ﻲﻓ اﺠﻟﺎﻫﻠﻴﺔ، ))س ﻣﻌﺎدن ﻛﻤﻌﺎدن اﻟﻔﻀﺔ واﺬﻟﻫﺐ: ﻗﺎل  أن رﺳﻮل اﷲ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
(( وﻣﺎ ﺗﻨﺎﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﻠﻒ، ﻓﻤﺎ ﺗﻌﺎرف ﻣﻨﻬﺎ اﺋﺘﻠﻒ، واﻷرواح ﺟﻨﻮد �ﻨﺪة،ﻴﺎرﻫﻢ ﻲﻓ اﻹﺳﻼم إذا ﻓﻘﻬﻮا
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Hurairah , Rasulullah  bersabda: "Manusia laksana bahan tambang
emas dan perak, orang yang terbaik di masa jahiliyah juga orang yang terbaik di
masa Islam jika ia memahami (ajaran Islam), ruh laksana tentara yang berada di
bawah perintah, dia akan sesuai dengan ruh lain yang telah dikenalnya dan
akan berselisih dengan ruh lain yang tidak dikenalnya". Muttafaq alaih . 1
169F

Manusia yang Paling Baik Akhlaknya.
Cara yang terbaik dan termudah untuk mencapai akhlak yang baik adalah
dengan meneladani Rasulullah  yang akhlaknya adalah Al Quran, beliau
adalah manusia yang terbaik akhlak dan rupanya; dia memberi kepada orang
yang kikir kepadanya, memaafkan orang yang menzaliminya, menyambung
silaturahim terhadap orang yang memutuskannya, berbuat baik kepada orang
yang menyakitinya. Itu semua merupakan pokok-pokok akhlak. Karena itu
hendaklah kita meneladaninya dalam seluruh sisi hidupnya kecuali hal yang
merupakan kekhususan beliau seperti sifat kenabian, mendapat wahyu,
menikahi lebih dari empat orang istri, istrinya haram dinikahi setelah beliau
meninggal, haram memakan sedekah, hartanya tidak diwarisi dan lain-lain.
Dalam pasal selanjutnya saya akan jelaskan akhlak-akhlak yang terpenting yang
dianjurkan oleh Nabi  dan yang beliau terapkan, dan ciri-ciri khusus beliau
agar menjadi contoh bagi setiap pribadi muslim untuk diamalkan dan
memantapkan jiwa untuk berusaha meraihnya.
1. Allah  berfirman:

ۡ َ َّ ْ ُ َۡ َ َ َّ ٞ َ َ َ ٌَ ُۡ ّ
َ َّ ََ َ َ َ
ُ َ َ َ َّ
َ
ٗ
ۡ
َ
﴾ ٢ ��ِ﴿ َق ۡد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل ٱَ ِ أسوة حسنة ل ِمن �ن يرجوا ٱَ وٱ�وم ٱ�خِر وذكر ٱَ كث
[٢١ : ]اﻻﺣﺰاب

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3493 dan Muslim no hadist: 2638.
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"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat
dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S. Al Ahzab: 21).
2. Allah berfirman:

ۡ َ ۡ ۡ ََ ۡ ُۡ ۡ َُۡ َ َۡ ۡ ُ
َ
َ
ٰ
[١٩٨ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ �ِ﴿ خ ِذ ٱلعفو وأمر ب ِٱلعر ِف وأع ِرض ع ِن ٱل�هِل

"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S. Al A'raaf: 199) .
Akhlak Nabi  yang Mulia.
1. Allah  berfirman:

َ ُ ُ َٰ َ َ َ ّ
[٤ : ﴾ ]اﻟﻘﻠﻢ٤ �ي
﴿ نَك لع
ٖ � خل ٍق ع ِظ
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S. Al
Qalam: 4)
2. Hadist Nabi :

ً
ّ
ّ
ﺳ
 )إن: و�ن ﻳﻘﻮل،ً ﻓﺎﺣﺸﺎ وﻻ ﻣﺘﻔﺤﺸﺎ َ�ُﻮل ا
َﻢ ﻳ�ﻦ ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ا�َ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر�ﻢ أﺣﺴﻨ�ﻢ أﺧﻼﻗﺎ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abdullah bin `Amru , ia berkata: “Rasulullah  bukanlah orang yang
suka mengucapkan kata kotor, atau sengaja mengucapkan kata kotor, bahkan
beliau bersabda: “Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling
baik akhlaknya”. Muttafaq ’alaih.

1
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3. Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
: ﻓﻤﺎ ﻗﺎل ﻲﻟ ﻗﻂ))أف(( ﻻ ﻗﺎل لﻲﺸء ﻓﻌﻠﺘﻪ،� ﺸ ﺳن َ�ُﻮل ا
َﺧﺪﻣﺖ ر
 ﻟﻘﺪ: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ.((! ))أﻻ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬا ؟:))لﻢ ﻓﻌﻠﺘﻪ؟(( ﻻ لﻲﺸء لﻢ أﻓﻌﻠﻪ
Dari Anas , Ia berkata: “Sungguh aku telah melayani Rasulullah  selama
sepuluh tahun, tidak pernah beliau berkata kepadaku: “cis,” dan tidak pernah
mengatakan terhadap sesuatu yang telah aku kerjakan: “Kenapa engkau

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3559 dan Muslim no hadist: 2321.
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lakukan? Dan tidak pula terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan: “Kenapa
engkau tidak melakukan hal ini?. Muttafaq ’alaih.

1

Sifat Pemurah Nabi .
1. Hadist Nabi :

ً
ََ ٌ َّ
ّ
ﺳ
.ﻴﻪ
َﺎ ﺳﺌﻞ ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ. ﻻ: ﺷيﺌﺎ ﻗﻂ ﻓﻘﺎل َ�ُﻮل ا
ِ
Dari Jabir , ia berkata: “Tidak pernah sedikitpun Rasulullah  dimintai sesuatu
lalu beliau mengatakan: "Ttidak”. Muttafaq ’alaih. 2
172F

2. Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
 و�ن أﺟﻮد ﻣﺎ ﻳ�ﻮن ﻲﻓ رمﻀﺎن، ﻮد اﻨﻟﺎس َ�ُﻮل ا
َن ر
:ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ِ
ّ
 و�ن ﻳﻠﻘﺎه ﺟﺮﺒ�ﻞ ﻲﻓ ﻞﻛ ﻴﻟﻠﺔ ﻣﻦ رمﻀﺎن ﻓﻴﺪارﺳﻪ اﻟﻘﺮآن؛ ﻓﻠﺮَﺳ،ﺎه ﺟﺮﺒ�ﻞ
 ﺣ� ﻳﻠﻘﺎه َ�ُﻮل ا
ِ
ََ ٌ ّّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ.�ﻞ أﺟﻮد ﺑﺎﺨﻟ� ﻣﻦ الﺮ�ﺢ اﻤﻟﺮﺳﻠﺔ
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, ia berkata: “Rasulullah 

manusia

yang paling pemurah dan lebih pemurah lagi di bulan Ramadhan ketika Jibril
menemuinya, dan Jibril menemuinya pada setiap malam di bulan Ramadhan,
lalu Jibril mengajarinya Al Qur’an, dan sungguh Rasulullah  ketika Jibril
menemuinya beliau sangat murah melakukan kebajikan melebihi angin yang
berhembus”. Muttafaq ’alaih.

3
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3. Hadist Nabi :

ً
ً
ّ
ﺳ
� وﻟﻘﺪ ﺟﺎءه رﺟﻞ ﻓﺄﻋﻄﺎه ﻏﻨﻤﺎ ﺑ، ﻋ اﻹﺳﻼم ﺷيﺌﺎ إﻻ أﻋﻄﺎه َ�ُﻮل ا
َﺎ ﺳﺌﻞ ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ
. َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ. ﻳﺎ ﻗﻮم! ﺳﻠﻤﻮا؛ ﻓﺈن �ﻤﺪاً ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻄﺎء ﻣﻦ ﻻ �ﻰﺸ اﻟﻔﻘﺮ: ﻓﻘﺎل، ﻓﺮﺟﻊ إﻰﻟ ﻗﻮﻣﻪ،�ﺒﻠ
Dari Anas , ia berkata: “Tidaklah Rasulullah  diminta sesuatu dengan alasan
Islam melainkan beliau memberinya dan telah datang seseorang

kepadanya

lalu beliau memberi orang tersebut harta rampasan perang sebanyak dua
gunung, lalu orang tersebut kembali kepada kaumnya dan berkata : “Hai
kaumku masuklah Islam, sungguh Muhammad memberi suatu pemberian
seperti pemberian orang yang tidak takut miskin”. HR. Muslim.
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6038 dan Muslim no hadist: 2309.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6034 dan Muslim no hadist: 2311.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6 dan Muslim no hadist: 2368.
4
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2312.
2
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4
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ً

Sifat Pemalu Nabi 

ّ
ﺳ
 ﻓﺈذا رأى ﺷيﺌﺎ، ﺷﺪ ﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺬراء ﻲﻓ ﺧﺪرﻫﺎ َ�ُﻮل ا
َن ر
: ﻗﺎل  أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ.�ﺮﻫﻪ ﻋﺮﻓﻨﺎه ﻲﻓ وﺟﻬﻪ
Dari Abu Sa'id Al Kudri , ia berkata: “Rasulullah lebih pemalu dari seorang
gadis dalam pingitan, jika beliau melihat sesuatu yang dibencinya maka kami
mengetahuinya dari raut wajah beliau”. Muttafaq ’alaih.

1
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Sifat Rendah Diri Nabi 
Hadist Nabi :

 )) ﺗﻄﺮو� ﻛﻤﺎ أﻃﺮت اﻨﻟﺼﺎرى اﺑﻦ: ﻳﻘﻮل  ﻌﺖ اﻨﻟﻲﺒ: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺨﻟﻄﺎب رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
. ﻋﺒﺪ اﷲورﺳﻮﻪﻟ(( ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري:  ﻓﻘﻮلﻮا،  ﻓﺈﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻋﺒﺪه، مﺮ�ﻢ
Dari Umar bin Al Khattab , ia berkata: aku mendengar Nabi 

bersabda:

"Janganlah kalian terlalu berlebihan memujiku, seperti Nasrani berlebihan memuji
Isa bin Maryam, aku hanyalah seorang hamba Allah maka katakanlah: "Hamba
Allah dan rasul-Nya". H.R. Bukhari. 2
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Hadist Nabi :

 ))ﻳﺎ أم ﻓﻼن: ﻓﻘﺎل،  ﻲﻟ إﻴﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻘﺎﻟﺖ، امﺮأة ﺎﻛن ﻲﻓ ﻋﻘﻠﻬﺎ ﻲﺷء ﻋﻦ أ�ﺲ
.ﻈﺮي أي الﺴﻜﻚ ﺷﺌﺖ ﺣﻰﺘ أﻗﻲﻀ لﻚ ﺣﺎﺟﺘﻚ(( ﻼ ﻣﻌﻬﺎ ﻲﻓ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق ﺣﻰﺘ ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ
.أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
Dari Anas  bahwa seorang wanita yang terkena gangguan jiwa berkata: "Wahai
rasulullah, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada mu". Maka Nabi bersabda:
"Wahai ummu fulan, carilah lorong jalan yang engkau sukai hingga aku
membantu menyelesaikan masalahmu." Maka Nabi bersama wanita tersebut di
jalanan hingga si wanita selesai menyampaikan keperluannya. H.R. Muslim.

3
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Hadist Nabi :

 ولﻮ أﻫﺪي إﻲﻟ ذراع أو ﻛﺮاع، ) دﻋﻴﺖ إﻰﻟ ﻛﺮاع أو ذراع ﻷﺟﺒﺖ: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
.ُّ ﻟﻘﺒﻠﺖ( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6102 dan Muslim no hadist: 2320.
. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3445.
3
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2326.
2

94

Dari Abu Huraira , dari Nabi  bersabda: “Andai aku diundang untuk makan
kaki kambing yang di bawah lutut maka akan kupenuhi, dan jika dihadiahkan
kepadaku paha ataupun kaki kambing yang di bawah lutut, niscaya akan
kuterima.” HR. Bukhari 1
Sifat Pemberani Nabi .
1. Hadist Nabi :

 وﻟﻘﺪ، و�ن أﺷﺠﻊ اﻨﻟﺎس، ﻦ اﻨﻟﺎس و�ن أﺟﻮد اﻨﻟﺎس  ﻛن رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
 وﻗﺪ ﺳﺒﻘﻬﻢ إﻰﻟ، اﺟﻌﺎ  ﻓﺘﻠﻘﺎﻫﻢ رﺳﻮل اﷲ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻧﺎس ﻗﺒﻞ الﺼﻮت، ع أﻫﻞ اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ذات ﻴﻟﻠﺔ
: لﻢ ﺗﺮاﻋﻮا(( ﻗﺎل، ))لﻢ ﺗﺮاﻋﻮا: وﻫﻮ ﻰﻠﻋ ﻓﺮس ﻷﻲﺑ ﻃﻠﺤﺔ ﻋﺮي ﻲﻓ ﻋﻨﻘﻪ الﺴﻴﻒ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل،ت
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. و�ن ﻓﺮﺳﺎ ﻳﺒﻄﺄ:))ﺪﻧﺎه ﺤﺑﺮا أو إﻧﻪ ﺒﻟﺤﺮ(( ﻗﺎل
Dari Anas bin Malik  berkata: "Adalah Rasulullah  adalah orang yang paling
baik, orang yang paling dermawan dan orang yang paling berani. Suatu malam
penduduk kota Madinah dikejutkan oleh sebuah suara, maka orang-orang
segera menuju arah suara tersebut, akan tetapi mereka mendapati Rasulullah 
telah kembali, sungguh beliau telah lebih dahulu kearah suara itu. Beliau
menunggang kuda milik Abu Thalhah yang tidak berpelana sambil menyandang
pedang seraya bersabda: "Kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu cemas."
Anas berkata: "Kami dapati kuda tersebut berlari dengan sangat cepat", padahal
kuda tersebut adalah kuda yang lambat. Muttafaq alaih. 2
179F

2. Hadist Nabi :

 و�ن ﻣﻦ أﺷﺪ اﻨﻟﺎس، ﻮ أﻗﺮب إﻰﻟ اﻟﻌﺪو  ﻟﻘﺪ رأﻳتﻨﺎ ﻳﻮم ﺑﺪر و�ﻦ ﻧﻠﻮذ ﺑﺮﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل  ﻲﻠﻋ
.  ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ.ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺑﺄﺳﺎ
Dari Ali  berkata: "Sungguh aku melihat pada saat perang Badar bahwa diri
kami berlindung dengan Rasulullah , padahal beliau berada pada posisi yang
paling dekat dengan musuh, dan beliau pada saat itu adalah orang yang paling
banyak mendapat cobaan. H.R.Ahmad. 3
180F

1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2568.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2908 dan Muslim no hadist: 2307.
3
. hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist :654.
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Sifat Lemah Lembut Nabi .
Hadist Nabi :

 )دﻋﻮه؛ وأر�ﻘﻮا:  ﺎل اﻨﻟﻲﺒ. ﻓﻘﺎم اﻨﻟﺎس إﻴﻟﻪ ﻴﻟﻘﻌﻮا ﻓﻴﻪ، ﺮاﻲﺑ ﻲﻓ اﻤﻟﺴﺠﺪ: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ً
ًﺳﺠﻼ
ُّ  ولﻢ ﺗﺒﻌﺜﻮا ﻣﻌﺮﺴ�ﻦ( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي،ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺑﻌﺜﺘﻢ ﻣيﺮﺴ�ﻦ-أو ذﻧﻮ�ﺎ ﻣﻦ ﻣﺎء-ﻣﻦ ﻣﺎء
 ﺑﻮﻪﻟ
Dari Abu Hurairah , ia berkata: “Seorang Arab badui kencing di dalam masjid
Rasulullah , lalu para sahabat bangkit untuk ingin memukulnya, maka Nabi 
bersabda: "Biarkanlah dia! Kemudian tuangkan seember air pada bekas kencing
tersebut, Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan manusia, dan kalian
tidak diutus untuk menyulitkan mereka.” H.R. Bukhari. 1
18F

Hadist Nabi :

ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  و�ﺮﺸوا وﻻ ﺗﻨﻔﺮوا( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ، )وا وﻻ ﺗﻌﺮﺴوا: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
Dari Anas bin Malik , dari Nabi , beliau bersabda: “Mudahkanlah! dan jangan
mempersulit, dan berilah kabar gembira! Dan janganlah membuat orang menjauh
(dari Islam).” Muttafaq ’alaih.

2
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Hadist Nabi :

 و�ﻌﻄﻲ ﻰﻠﻋ الﺮﻓﻖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻰﻠﻋ، )َّ رﻓﻴﻖ �ﺐ الﺮﻓﻖ: ﻗﺎل ﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
. وﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻰﻠﻋ ﻣﺎ ﺳﻮاه( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ،ﻌﻨﻒ
Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, bahwa Nabi  bersabda: “Sesungguhnya Allah
Maha lemah lembut, dan menyukai sikap lemah lembut, dan Dia memberi kepada
orang yang bersikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan-Nya kepada
orang yang bersikap kasar, dan memberikan sesuatu yang tidak diberikannya
sikap yang lain.” HR. Muslim.

183F

3

Sifat pemaaf Nabi .
Allah  berfirman:

َ َ ُِبُّ ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
َ ّ  فَٱ ۡ� ُف َ� ۡن ُه ۡم َوٱ ۡص َف ۡح ِ َّ ٱ.......... ﴿
[١٣ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة١ �
ِ
ۚ ن

1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6128.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6125 dan Muslim no hadist: 1734.
3
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2593.
2
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"Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al Maidah: 13) .
Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
،ً � أمﺮ�ﻦ ﻗﻂ إﻻ أﺧﺬ أ�ﺮﺴﻫﻤﺎ ﻣﺎ لﻢ ﻳ�ﻦ إﺛﻤﺎ َ�ُﻮل ا
َﺎ ﺧ� ر
: ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ِ
ّ
ّ
ﺳ
َ� إﻻ أن ﺗنﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺔ ا، ﻪ ﻲﻓ ﻲﺷء ﻗﻂ َ�ُﻮل ا
َ وﻣﺎ اﻧﺘﻘﻢ ر،ﻣﻨﻪ
ﺎﻛن إﺛﻤﺎً ﺎﻛن أﺑﻌﺪ اﻨﻟﺎس
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ.ﻴنﺘﻘﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ
Dari `Aisyah radhiyallahu `anha berkata: “Tidaklah Rasulullah  dihadapkan
pada dua pilihan, melainkan beliau mengambil yang termudah selama pilihan
tersebut tidak termasuk dosa, dan apabila termasuk dosa, beliau adalah orang
yang paling menjauhinya, beliau tidak pernah sama sekali balas dendam untuk
kepentingan

dirinya,

kecuali

jika

ada

pelanggaran

terhadap

apa

yang

diharamkan oleh Allah, maka beliau membalasnya karena Allah .” Muttafaq
’alaih . 1
184F

Sifat Penyayang Rasulullah 
Hadist Nabi :

 و�ذا، ﻓﺈذا ر�ﻊ وﺿﻊ،� ﻣﺔ ﺑﻨﺖ أﻲﺑ اﻟﻌﺎص ﻰﻠﻋ ﺎﻋﺗﻘﻪ ﻓﺼ  ج ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻗﺘﺎدة
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.رﻓﻊ رﻓﻌﻬﺎ
Dari Abu Qatadah , ia berkata: "Nabi  keluar kepada kami (untuk shalat)
sambil menggendong Umamah binti Abi Al Ash di pundaknya lalu beliau
mendirikan shalat. Bila ruku' maka beliau melepas Umamah. Dan bila beliau
bangkit dari ruku' maka Umamah digendongnya kembali". Muttafaq alaih.

2
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Hadist Nabi :

 ن ﻲﻟ: ﻓﻘﺎل اﻷﻗﺮع، وﻋﻨﺪه اﻷﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎ�ﺲ  ﺴﻦ ﺑﻦ ﻲﻠﻋ  ّﻞ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ً
َّ
ّ
َْ
ّ
ﺳ
. ))ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ!(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ: ﻓﻘﺎل َ�ُﻮل ا
َﻈﺮ إﻴﻟﻪ ر
.
 ﻣﻦ الﻮﺪﻟ ﻣﺎ ﻗﺒَﻠﺖ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪا
ﻋ
ِ
Dari Abu Hurairah  berkata: “Nabi  mencium Hasan bin Ali , sementara di
sisi beliau terdapat Aqra` bin Haabis, ia berkata: “Aku memiliki sepuluh orang
anak, tapi tidak seorangpun yang pernah aku cium, lalu Rasulullah 
1
2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3560 dan Muslim no hadist: 2327.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5996 dan Muslim no hadist: 543.
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memandangnya dan bersabda: “Barangsiapa yang tidak mengasihi, niscaya dia
tidak akan dikasihi”. Muttafaq ’alaih . 1
Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
 ))إذا ﺻ� أﺣﺪ�ﻢ لﻠﻨﺎس ﻓﻠﻴﺨﻔﻒ؛ ﻓﺈن ﻓﻴﻬﻢ الﻀﻌﻴﻒ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
َّ
َْ
. و�ذا ﺻ� أﺣﺪ�ﻢ ﻨﻟﻔﺴﻪ ﻓﻠﻴﻄﻮل ﻣﺎ ﺷﺎء(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ،�الﺴﻘﻴﻢ والﻜﺒ
Dari Abu Hurairah , bahwa Rasulullah  bersabda: “Apabila salah seorang di
antara kalian menjadi imam pada sautu shalat jama`ah, hendaklah dia
meringankan shalatnya, karena di antara jema`ah tersebut ada yang lemah, ada
yang sakit, dan ada yang tua renta, dan apabila salah seorang di antara kalian
shalat secara sendiri, maka panjangkanlah shalat dengan sesukanya.” Muttafaq
’alaih .

2
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Diantara contoh sikap sayang Nabi  kepada pembantu, sabda beliau:

ﺤﺗﺖ
 وﻴﻟﻠبﺴﻪ مﺎ، ﻓﻤﻦ ﺎﻛن أﺧﻮه ﺤﺗﺖ ﻳﺪه؛ ﻓﻠﻴﻄﻌﻤﻪ مﺎ ﻳﺄ�ﻞ،أﻳﺪﻳ�ﻢ
َّ�))ﻮاﻧ�ﻢ ﺟﻌﻠﻬﻢ ا
ََ ٌ ّّ
.ﻴﻪ
ِ  ﻓﺈن ﻠﻛﻔﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﺄﻋﻴﻨﻮﻫﻢ(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ، وﻻ ﺗ�ﻠﻔﻮﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻐﻠﺒﻬﻢ،ﻠبﺲ
“Mereka adalah saudaramu, Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu,
maka barangsiapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya maka hendaklah
dia memberikan (saudaranya itu) makan dari apa yang dia makan, dan
memberinya pakaian seperti apa yang ia pakai, janganlah membebani mereka
sesuatu yang menyusahkan mereka, maka jika engkau bebani mereka suatu
pekerjaan bantulah mereka”. Muttafaq ’alaih.

3

18F

Di antara contoh sifat penyayang Nabi  kepada musuh:

: ﻓﻘﺎل ﻪﻟ، ﻓﻘﻌﺪ ﻋﻨﺪ رأﺳﻪ، ﻌﻮده  ﻓﺄﺗﺎه اﻨﻟﻲﺒ،ﻓﻤﺮض   ﻏﻼم ﻳﻬﻮدي �ﺪم اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
 )ﻟﻤﺪ ﷲ اﺬﻟي: وﻫﻮ ﻳﻘﻮل  ﻓﺨﺮج اﻨﻟﻲﺒ، ﺳﻠﻢ. أﻃﻊ أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ:)أﺳﻠﻢ( ﻨﻈﺮ إﻰﻟ أﺑﻴﻪ وﻫﻮ ﻋﻨﺪه؛ ﻓﻘﺎل
.ُّ ﻧﻘﺬه ﻣﻦ اﻨﻟﺎر( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي
Dari Anas  berkata: “Terdapat seorang anak Yahudi yang pernah melayani
Nabi , suatu ketika dia sakit maka Nabi  menjenguknya dan duduk di sisi
kepala anak tersebut, beliau bersabda kepadanya: “Masuk Islamlah”, si anak
tersebut menoleh ke bapaknya yang berada di sisinya, maka bapaknya berkata:
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5997 dan Muslim no hadist: 2318.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :703 dan Muslim no hadist: 467.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :30 dan Muslim no hadist: 1661.
2

98

“Patuhilah Abu Qassim (gelar nabi Muhammad )”, lalu dia masuk Islam lalu
Nabi



keluar

seraya

bersabda:

“Segala

puji

bagi

Allah

yang

telah

menyelamatkannya dari api neraka”. HR. Bukhari. 1
Tertawanya Nabi .
Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
. إﻧﻤﺎ ﺎﻛن ﻳﺘبﺴﻢ، ﻤﻌﺎً ﻗﻂ ﺿﺎﺣﺎﻜً ﺣﻰﺘ ﺗﺮى ﻣﻨﻪ ﻬﻟﻮاﺗﻪ َ�ُﻮل ا
َﺎ رأﻳﺖ ر
: ﻗﺎﻟﺖ ﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata: “Rasulullah  tidak pernah tertawa
terbahak-bahak

hingga

terlihat

tersenyum”. Muttafaq ’alaih.

pangkal

lidahnya,

hanyasanya

beliau

2
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2. Hadist Nabi :

. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.� وﻻ رآ� إﻻ ﺗبﺴﻢ ﻲﻓ وﺟ، ﻨﺬ أﺳﻠﻤﺖ   ﺣﺠﺒ� اﻨﻟﻲﺒ:ﻦ ﺟﺮ�ﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
Dari Jarir  berkata: "Rasulullah  tidak pernah menghalangiku (masuk
rumahnya) sejak aku memeluk Islam dan beliau selalu tersenyum saat
melihatku". Muttafaq alaih. 3
19F

Menangisnya Rasulullah :
Hadist Nabi :

ّ
 ﺳ: ))ﺮأ ﻲﻠﻋ اﻟﻘﺮآن(( ﻗﻠﺖ:   ﻲﻟ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ مﺴﻌﻮد
ﺎ رَُﻮل ا�َ!ِ أﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻚ وﻋﻠﻴﻚ أﻧﺰل
َ َ َ
 ﴿ فك ۡيف: ))إ� أﺣﺐ أن أﺳﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﻏ�ي(( ﻓﻘﺮأت ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮرة اﻟﺎء ﺣﻰﺘ ﺟﺌﺖ إﻰﻟ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ:؟! ﻗﺎل
ُّ
َ
ٗ َ ٓ َ ُ ٰ ٓ َٰ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ َذا
(( ))ﺣﺴﺒﻚ اﻵن:[ ﻗﺎل٤١ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٤ َؤ�ءِ ش ِهيدا
� جئنا بِك
ِ ِإ
ِ � مَّةۢ ِ �ِش ِهي ٖد و
ِ جئنا مِن
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ.ﺘﻟﻔﺖ إﻴﻟﻪ ﻓﺈذا ﻋﻴﻨﺎه ﺗﺬرﻓﺎن
Dari Ibnu Mas`ud  berkata: “Nabi  berkata kepadaku: “Bacakanlah Al Qur’an
untukku”, akupun berkata: “Wahai Rasulullah, pantaskah aku membaca Al
Qur’an untukkmu, sedangkan dia diturunkan kepadamu?”, beliau bersabda:

1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1356.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6092 dan Muslim no hadist: 899.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6089 dan Muslim no hadist: 2475.
2

99

"Sesungguhnya aku suka mendengar Al Qur’an dari orang lain”, maka akupun
mulai membaca surat An Nisaa’ hingga sampai pada ayat 41:

ُّ
َ َ
َ
ٗ َ ٓ َ ُ ٰ ٓ َٰ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ ك ۡي َف َذا
[٤١ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٤ َؤ�ءِ ش ِهيدا
﴿ف
� جئنا بِك
ِ ِإ
ِ � مَّةۢ ِ �ِش ِهي ٖد و
ِ جئنا مِن
"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan
seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu
(Muahammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)".
Beliau bersabda: "Sekarang cukup”, aku menoleh kepada beliau, tiba-tiba kedua
matanya berlinang”. Muttafaq’alaih.

1
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Hadist Nabi :

ّ
ّ
ﺳ
. وﻫﻮ ﻳوﺠﻟﻮﻓﻪ أز�ﺰ ﻛﺄز�ﺰ اﻤﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﺒﻟﺎﻜء َ�ُﻮل ا
َﺗﻴﺖ ر
: ﻗﺎل �ﻦ ﻋﺒﺪ ا�َ ﺑﻦ الﺸﺨ
ِ
.ﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواه أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ

Dari Abdullah bin Syikhkhir , ia berkata: “Aku mendatangi Rasulullah 
sedangkan beliau tengah melakukan shalat dan aku mendapati rongga dada
beliau ada gemuruh seperti air mendidih dalam panci karena menangis”. H.R.
Abu Daud dan Nasa'I

2
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Marahnya Nabi  karena Allah.
1. Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
 ﻓﻠﻤﺎ، وﻗﺪ ﺳﺮﺘت ﺳﻬﻮة ﻲﻟ ﺑﻘﺮام ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ،  ﺳﻔﺮ َ�ُﻮل ا
َﺪم ر
: ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ِ
ّ
ﺳ
 )ﻣﻦ  اﻨﻟﺎس ﻋﺬاﺑﺎً ﻋﻨﺪ ا�َّ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﺬﻟﻳﻦ ﻳﻀﺎﻫﻮن: وﻗﺎل. وﺗﻠﻮن وﺟﻬﻪ، ﻫﺘﻜﻪ َ�ُﻮل ا
َآه ر
ِ
ََ ٌ َّ
ّ
.ﻴﻪ
ِ ﻠﻖ ا�َ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari `Aisyah radhiyallahu `anha berkata: “Rasulullah  datang dari sebuah
perjalanan dan aku telah menutup beranda rumah dengan tirai yang bergambar
mahluk hidup, ketika Rasulullah  melihatnya beliau menyentak tirai tersebut
dan raut mukanya berubah, beliau bersabda: “Manusia yang paling berat
siksanya di sisi Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan
Allah”. Muttafaq ’alaih.

3
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1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5050 dan Muslim no hadist: 800.
. Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 904 dan Nasa'I no hadist: 1214.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6109 dan Muslim no hadist: 2107.
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3. Hadist Nabi :

 مﺎ، إ� ﻷﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺻﻼة الﺼﺒﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻼن: ﻓﻘﺎل   رﺟﻞ إﻰﻟ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ مﺴﻌﻮد
 )ﺎ أﻳﻬﺎ اﻨﻟﺎس! إن ﻣﻨ�ﻢ: ﻓﻘﺎل. ﻀﺐ ﻲﻓ مﻮﻋﻈﺔ ﻗﻂ أﺷﺪ مﺎ ﻏﻀﺐ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻳﻄﻴﻞ ﺑﻨﺎ! ﺎ رأﻳﺖ اﻨﻟﻲﺒ
ََ ٌ َّ
ﻴﻪ
ِ  وذا اﺤﻟﺎﺟﺔ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ،� ﻓﺄﻳّ�ﻢ أم اﻨﻟﺎس ﻓﻠﻴﻮﺟﺰ؛ ﻓﺈن ﻣﻦ وراﺋﻪ الﻜﺒ� والﺼﻐ،ﻔﺮ�ﻦ
Dari Abu Mas'ud  berkata : “Seorang lelaki datang kepada Nabi  lalu berkata:
“Sungguh aku tidak ikut shalat shubuh (berjamaah) karena si fulan (imam)
membaca surat yang terlalu panjang”, dan aku tidak pernah melihat Nabi 
marah di saat memberikan nasehat melebihi kemarahan beliau di hari itu,
beliau bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang
yang membuat orang menjauhi agama Allah maka barangsiapa di antara kalian
menjadi imam hendaklah meringankan (shalatnya) karena di belakangnya ada
orang yang sudah tua, anak-anak, dan orang yang mempunyai hajat”. Muttafaq
’alaih.

1

195F

Kasih Sayang Rasulullah  Terhadap Umatnya:
Allah  berfirman:

ٞ
ٞ َُ َ ۡ ُۡ
ََ
ُ َ
ُ َ َ ٌ َ ۡ ُُّ ۡ َ ٌ َل يۡهِ مَا عَنِت
ُ ٓ
ٞ وف َّح
﴾١ ِيم
�ص عل ۡي�م بِٱلمؤ ِمنِ� رء
م ح ِر
َ ﴿ لق ۡد َجا َء� ۡم َر ُسول ّ ِم ۡن أنفسِ �م عزِ�ز
[١٢٨ :]ﺘﻟﻮ�ﺔ

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat
terasa

olehnya

penderitaanmu,

sangat

menginginkan

(keimanan

dan

keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang
mukmin. (Q.S. At Taubah: 128 ) .
Hadist Nabi :

ّ
ﺳ
 ))ﺜ� وﻣﺜﻠ�ﻢ ﻛﻤﺜﻞ رﺟﻞ أوﻗﺪ ﻧﺎراً ﻓﺠﻌﻞ اﺠﻟﻨﺎدب واﻟﻔﺮاش: َ�ُﻮل ا
َ ﻗﺎل ر،ﺎل
 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
ِ
. وأﻧﺎ آﺧﺬ ﺤﺑﺠﺰ�ﻢ ﻋﻦ اﻨﻟﺎر وأﻧﺘﻢ ﺗﻔﻠﺘﻮن ﻣﻦ ﻳﺪي( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ،ﻳﻘﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻮ �ُّﻬُﻦَّ ﻋﻨﻬﺎ
Dari Jabir , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Perumpamaanku dengan
kalian seperti seorang lelaki yang menyalakan api, maka belalang dan laron
terperosok

ke

dalam

api

tersebut,

sementara

menghalaunya (agar tidak terperosok ke dalam
1

lelaki

berusaha

api itu). Aku yang selalu

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6110 dan Muslim no hadist: 466.
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tersebut

berusaha memegang ikat pinggang kalian agar tidak terjerumus ke dalam api
neraka, sedangkan kalian berusaha untuk lepas dari peganganku.” HR. Muslim

1

Pergaulan Nabi  dengan Manusia.

 ﺎﻟﻄﻨﺎ ﺣﻰﺘ ﻳﻘﻮل ﻷخ ﻲﻟ ﺻﻐ� ))ﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﻤ� ﻣﺎ ﻓﻌﻞ  ﺎﻛن اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
.ﻨﻟﻐ�(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Anas bin Malik , ia berkata: "Nabi  bergaul dengan kami, beliau
bercanda dengan adikku seraya bersabda," Wahai, Abu Umair apa yang
dilakukan oleh burung kecilmu yang bernama: "Anugair"? Muttafaq alaih.

2

197F

Kezuhudan Nabi .
Hadist Nabi :

ََ ٌ َّ
ّ
ﺳ
.ﻴﻪ
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ  ))ا� اﺟﻌﻞ رزق آل �ﻤﺪ ﻗﻮﺗﺎ(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ: َ�ُﻮل ا
ِ
Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Ya Allah, jadikanlah rezki
keluarga Muhammad hanya makanan pokok”. Muttafaq ’alaih.

3
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Hadist Nabi :

 ﺪم اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم اﻟﺮﺒ ﺛﻼث ﻴﻟﺎل ﺗﺒﺎﺎﻋً ﺣﻰﺘ  ﻣﺎ ﺷﺒﻊ آل �ﻤﺪ: ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ.ﻗﺒﺾ
Dari`Aisyah radhiyallahu `anha berkata: “Tidak pernah keluarga Muhammad 
kenyang dengan makan gandum selama tiga hari berturut-turut semenjak
beliau datang ke Madinah hingga beliau wafat”. Muttafaq ’alaih.

4

19F

Hadist Nabi :

 اﷲ ﻳﺎ اﺑﻦ أﺧﻲﺘ! ن ﻛﻨﺎ ﻨﻟﻨﻈﺮ اﻬﻟﻼل ﺛﻢ اﻬﻟﻼل:ﻋﺮوة ﻋﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺎﻛﻧﺖ ﺗﻘﻮل
ّ
 ﺔ أﻫﻠﺔ ﻲﻓ ﺷﻬﺮ�ﻦ وﻣﺎ أوﻗﺪ ﻲﻓ أﺑﻴﺎت ﺳ:ﻢ اﻬﻟﻼل
 ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺔ! ﻤﺎ ﺎﻛن ﻳﻌيﺸ�ﻢ ؟: ﻗﻠﺖ. ﻧﺎر َ�ُﻮل ا
َر
ِ
ّ
 إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺎﻛن لﺮَﺳ، ﺮ واﻤﻟﺎء: اﻷﺳﻮدان:ﻗﺎﻟﺖ
 و�ﻧﺖ ﻬﻟﻢ ﻣﻨﺎﺋﺢ و�ﻧﻮا، �ان ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر َ�ُﻮل ا
ِ
ََ ٌ َّ
ّ
ﺳ
.ﻴﻪ
َﺳﻠﻮن إﻰﻟ ر
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ. ﻦ أﺒﻟﺎﻧﻬﺎ ﻓيﺴﻘﻴﻨﺎ َ�ُﻮل ا
ِ
1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2285.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6129 dan Muslim no hadist: 2150.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6460 dan Muslim no hadist: 1055.
4
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5416 dan Muslim no hadist: 2970.
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Dari ‘Urwah dari `Aisyah radhiyallahu `anha bahwa `Aisyah pernah berkata:
“Demi Allah, wahai anak saudariku, kami melihat bulan sabit kemudian bulan
sabit lagi, kemudian bulan sabit kembali, tiga bulan sabit dalam dua bulan
tetapi tidak pernah api dinyalakan di rumah isteri-isteri Rasulullah. Aku
bertanya: “Wahai bibi, dengan apaka kalian makan?”, ia menjawab: “Korma dan
air, hanyasanya Rasulullah `

mempunyai tetangga dari kaum Anshar yang

sering memberi beliau hadiah, mereka sering mengirim susu kepada Rasulullah
 lalu beliau memberikannya kepada kami”. Muttafaq ’alaih.

1

Hadist Nabi :

ً
ً
ّ
ﺳ
،ً وﻻ درﻫﻤﺎ وﻻ ﻋﺒﺪا وﻻ أﻣﺔ وﻻ ﺷيﺌﺎ،ً ﻋﻨﺪ مﻮﺗﻪ دﻳﻨﺎرا َ�ُﻮل ا
َﺎ ﺗﺮك ر
:ﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﺤﻟﺎرث ﻗﺎل
ِ
ً
.ُّ  َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي. وأرﺿﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻﺑﻦ الﺴبﻴﻞ ﺻﺪﻗﺔ، وﺳﻼﺣﻪ،ﺑﻐﻠﺘﻪ اﺒﻟﻴﻀﺎء اﻟﻲﺘ ﺎﻛن ﻳﺮ�ﺒﻬﺎ
Dari Amru bin Harits  berkata: “Rasulullah tidak meninggalkan satu dinar pun
ketika beliau wafat, tidak juga satu dirham, tidak juga seorang budak laki-laki
atau budak perempuan, tidak juga sesuatu apapun kecuali seekor onta yang
putih yang biasanya beliau tunggangi dan sebuah senjata serta sebidang tanah
yang telah beliau sedekahkan untuk para musafir”. HR. Bukhari.

2

201F

Sifat Adil Nabi .

 ﻣﻦ ﻳ�ﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ: ﻓﻘﺎلﻮا،ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن ﻗﺮ�ﺸﺎً أﻫﻤﻬﻢ ﺷﺄن اﻤﻟﺮأة اﻤﻟﺨﺰوﻣﻴﺔ اﻟﻲﺘ ﺮﺳﻗﺖ
ّ
ّ
ﺳ
 ﻠﻜﻤﻪ أﺳﺎﻣﺔ؛ ﻓﻘﺎل َر ُﺳﻮل. َ�ُﻮل ا
َ ﺣﺐ ر، �ﺮﺘئُ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ز�ﺪ
: ؟ ﻓﻘﺎلﻮا َ�ُﻮل ا
َﺳ
ِ
ِ
ّ
 ) إﻧﻤﺎ أﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻠ�ﻢ؛ أﻧﻬﻢ: ﺛﻢ ﻗﺎل، )ﻔﻊ ﻲﻓ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪود ا�َّ ﺗﻌﺎﻰﻟ!( ﺛﻢ ﻗﺎم ﻓﺎﺧﺘﻄﺐ: َ�
ِ
ّ
 وأَ�ْﻢُ ا�َ لﻮ أن ﻓﺎﻃﻤﺔ، أﻗﺎمﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﺤﻟﺪ، و�ذا ﺮﺳق ﻓﻴﻬﻢ الﻀﻌﻴﻒ،إذا ﺮﺳق ﻓﻴﻬﻢ الﺮﺸ�ﻒ ﺗﺮ�ﻮه
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ﻟﻘﻄﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ،ﻨﺖ �ﻤﺪ ﺮﺳﻗﺖ
Dari `Aisyah radhiyallahu `anha bahwa orang-orang Quraisy merasa gelisah
tentang dengan seorang wanita dari bani Makhzum yang mencuri, mereka
berkata: “Siapa yang beranni membujuk Rasulullah  dalam masalah ini?”,
mereka berkata: “Tidak ada yang berani berbicara kepada beliau kecuali
Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah ”, lalu Usamah membicarakan hal
tersebut kepada Nabi 
1
2

maka beliau bersabda: “Apakah engkau memberi

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2567 dan Muslim no hadist: 2972.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :4461.
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syafaat dalam hukum had (yang telah ditetapkan) oleh Allah Ta’ala?”, kemudian
beliau berdiri lalu berhkutbah seraya bersabda: “Sesungguhnya umat sebelum
kalian dibinasakan karena apabila yang mencuri di antara mereka adalah orang
yang terpandang mereka membiarkannya (tanpa hukuman) namun apabila yang
mencuri adalah orang yang lemah mereka laksanakan hukum had, demi Allah,
jikalau Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya”.
Muttafaq ’alaih.

1

 ))ﻟﻘﺪ:  أﻰﺗ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﻮم ﺎﻛن أﺷﺪ ﻣﻦ ﻳﻮم أﺣﺪ ؟ ﻗﺎل: ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ لﻠﻨﻲﺒ
ﻟﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﻮمﻚ! ﺪ ﻣﺎ ﻟﻘﻴﺘﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻌﻘﺒﺔ؛ إذ ﻋﺮﺿﺖ ﻧﻔﻲﺴ ﻰﻠﻋ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﺎﻴﻟِﻞَ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺎﻠﻛل؛
 ﻓﺮﻓﻌﺖ رأﻲﺳ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ وأﻧﺎ ﻣﻬﻤﻮم ﻰﻠﻋ وﺟ�؛ ﻓﻠﻢ أﺳﺘﻔﻖ إﻻ وأﻧﺎ ﺮن اﺜﻟﻌﺎﻟﺐ، �ﺒ� إﻰﻟ ﻣﺎ أردت
ّ
 ﻗﺪ ﺳﻤﻊ ﻗﻮل- ن ا�َ –ﻌﺎﻰﻟ: ﻓﻨﺎدا� ﻓﻘﺎل  ﻓﻨﻈﺮت؛ ﻓﺈذا ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺮﺒ�ﻞ،��ذا أﻧﺎ �ﺴﺤﺎﺑﺔ؛ ﻗﺪ أﻇﻠﺘ
 ﻨﺎدا� مﻠﻚ اﺠﻟﺒﺎل؛ ﻓﺴﻠﻢ. وﻗﺪ ﺑﻌﺚ إﻴﻟﻚ مﻠﻚ اﺠﻟﺒﺎل ﺘﻟﺄمﺮه ﺑﻤﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﻴﻬﻢ،ﻚ لﻚ وﻣﺎ ردوا ﻋﻠﻴﻚ
ّ
� وﻗﺪ ﺑﻌﺜ� ر� إﻴﻟﻚ ﺘﻟﺄمﺮ، وأﻧﺎ مﻠﻚ اﺠﻟﺒﺎل، ﻳﺎ �ﻤﺪ! ن ا�َ ﻗﺪ ﺳﻤﻊ ﻗﻮل ﻚ لﻚ: ﺛﻢ ﻗﺎل،ﻋ
 ))ﺑﻞ أرﺟﻮ أن �ﺮج اﷲ ﻣﻦ:   ﺎل اﻨﻟﻲﺒ.((!� ﻓﻤﺎ ﺷﺌﺖ؟ إن ﺷﺌﺖ أﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷﺧﺸب، ﺑﺄمﺮك
. ﺻﻼﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ وﺣﺪه؛ ﻻ �ﺮﺸك ﺑﻪ ﺷيﺌﺎ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari `Aisyah radhiyallahu `anha berkata kepada Nabi : “Apakah engkau pernah
merasakan suatu hari yang lebih berat dari hari di perang Uhud?”, beliau
bersabda: “Sungguh aku pernah merasakannya dari kaummu, yaitu ketika aku
mendapat tekanan yang sangat berat dari mereka di hari Aqabah (bukit di Thaif)
ketika aku menawarkan diriku (minta bantuan) kepada Ibnu ‘Abdiyalil bin ‘Abdi
Kulal tetapi dia tidak mengabulkan keinginanku, aku berjalan dalam keadaan
bimbang, lalu aku baru sadar ketika sampai di Qornu tsa’alib, aku mengangkat
kepalaku (ke langit) tiba-tiba diriku berada di bawah gumpalan awan yang
menaungiku, dan aku melihat ternyata ada Jibril , ia memanggilku seraya
berkata: “Sesungguhnya Allah  mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan
penolakan mereka terhadapmu dan Allah mengutus kepadamu malaikat gunung
yang siap engkau perintahkan dengan sekehendakmu”, lalu malaikat gunung
memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku kemudian dan berkata: “Hai
Muhammad! sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu
dan aku adalah malaikat gunung dan Tuhanku mengutusku kepadamu agar
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3475 dan Muslim no hadist: 1688.
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engkau memerintahkanku, maka apa yang engkau kehendaki ?, jika engkau mau
niscaya

akan aku timpakan kepada mereka dua gunung besar ini (yang

mengelilingi kota Mekkah)”, lalu Nabi  bersabda: “Tetapi aku mengharap semoga
Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka

orang-orang yang beribadah

kepada Allah Yang Esa, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatuapapun”.
Muttafaq ’alaih.

1

Sifat Sabar Nabi :
Hadist Nabi :

ًﻚ ﺘﻟﻮﻋﻚ وﻋﺎﻜ
ً
: ﻓﻘﺎل.ﺷﺪﻳﺪا
: وﻫﻮ ﻳﻮﻋﻚ ﻓﻤﺴﺴﺘﻪ ﻓﻘﻠﺖ  ﻰﻠﻋ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ مﺴﻌﻮد
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  أﻧﺎ أوﻋﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻋﻚ رﺟﻼن ﻣﻨ�ﻢ(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ،))أﺟﻞ
Dari Ibnu Mas`ud  berkata: “Aku masuk menemui Nabi  di saat beliau
sedang

mengerang

kesakitan,

lalu

aku

menyentuhnya

dan

berkata:

“Sesungguhnya engkau sedang merasakan sakit yang begitu berat”, beliau
bersabda:

“Benar, aku merasakan sakit seperti dua orang laki-laki di antara

kalian merasakannya”. Muttafaq ’alaih. 2
204 F

Hadist Nabi :

ّ
َ
ﺳ
 أﻻ: ﻮ ﻣﺘﻮﺳﺪ ﺑﺮدة ﻪﻟ ﻲﻓ ﻇﻞ الﻜﻌﺒﺔ ﻓﻘﻠﻨﺎ َ�ُﻮل ا
َﻰﻟَ ر
 ﺷﻜﻮﻧﺎ: ﻗﺎل � ْﻦ ﺧﺒﺎب ﺑﻦ اﻷرت
ِ
َ
ْ ُ ْ َ
ُ
ْ  �َﻴُﺤْﻔَﺮُ ﻪﻟَُ ﻲﻓ
ْ
، � ُﻴﺠ َﻌﻞ ِ�ﻴ َﻬﺎ،اﻷر ِض
ﻦْ �َﺒْﻠَ�ُﻢْ ﻳُﺆْﺧَﺬُ الﺮَّﺟُﻞ
 )) ﺎﻛَنَ ﻣ:تﻨﺮﺼ ﻨﻟﺎ ؟! ﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﻨﻟﺎ ؟! ﻓﻘﺎل
ِ
ْ ََ
َ
َ�َّْ ﻳُﺆ
َ
 وَ�ُﻤْﺸَﻂُ ﺑِﺄَمْﺸَﺎطِ اﺤﻟَﺪِﻳْﺪِ ﻣَﺎ دُوْنَ ﺤﻟ ْ ِﻤ ِﻪ َو ِﻋﻈ ِﻤ ِﻪ َﻣﺎ،ِْ�َ ﻴُﺠْﻌَﻞُ ﻧِﺼْﻔ، �َﻴُﻮْﺿَﻊُ ﻰﻠﻋ َرأ ِﺳ ِﻪ،ِﺑِﺎلﻤِنْﺸَﺎر
ّ
َ
َ َ ُّ
ﻚ َ� ْﻦ دﻳْﻨﻪ! ُﺘِﻤَّﻦَّ ا�َُّ ﻫَﺬَا
َ
َاﻷمْﺮَ ﺣَﻰﺘّ �َﺴِ� َْ الﺮَّاﻛِﺐُ ﻣِﻦْ ﺻَﻨْﻌَﺎءَ إِﻰﻟَ ﺣَﺮﻀَْمَﻮ ْتٍ ﻻَ �َﺎفُ إِﻻ
ِ َﺼُﺪُه ذل
ِِ ِ
َ ُ ْ َ ُ ّ
َ
َّ
.ُّ ِّﺋْﺐَ ﻰﻠﻋَ �َﻨَﻤِﻪ ِ وَﻟَﻜِﻨَ� ْﻢ � ْﺴﺘَﻌ ِﺠﻠ ْﻮن!(( َواهُ اﺒﻟُْﺨَﺎرِي
َ�
Dari Khabab bin Al Arats  berkata: "Kami mengadu kepada Rasulullah  di
saat beliau sedang berbantalkan selendangnya di bawah naungan Ka’bah, lalu
berkata: “Kenapa engkau tidak minta pertolongan untuk kami?! Kenapa engkau
tidak berdo'a untuk kami?”, maka beliau bersabda: “Sungguh umat sebelum
kalian telah disiksa (di mana seseorang di antara mereka) digalikan baginya
sebuah lubang lalu dia ditanam ke dalam lubang tersebut kemudian gergaji
diletakkan di atas kepalanya, lalu badannya terbelah menjadi dua, dan
1
2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3231 dan Muslim no hadist: 1795.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5667 dan Muslim no hadist: 2571.
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dagingnya dicabik-cabik dengan garpu besi sehingga berpisah tulang dengan
daging tapi penyiksaan itu tidak menyebabkan dirinya berpaling dari agamanya,
demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan dien ini sehingga seseorang
berjalan dari Son’a ke Hadramaut, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah
dan si pengembala tidak khawatir kambingnya dimakan serigala, tapi kalian
terlalu tergesa-gesa” HR. Bukhari.

1

Kepribadian Nabi 

ﺑﺎﻟﻄﻮ�ﻞ اﺬﻟاﻫﺐ وﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼ�(( ﻣﺘﻔﻖ

 ﻟيﺲ، وأﺣﺴﻨﻬﻢ ﺧﻠﻘﺎ، ﺴﻦ اﻨﻟﺎس وﺟﻬﺎ ))ﻛن رﺳﻮل اﷲ
.ﻋﻠﻴﻪ

"Rasulullah  adalah orang yang paling rupawan, orang yang paling bagus fisiknya,
tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek ". muttafaq alaih . 2
206F

 و�ذا أﻰﺗ ﻰﻠﻋ ﻗﻮم؛ ﻓﺴﻠﻢ،ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻨﻪ

ﻤﺔ أﺎﻋدﻫﺎ ﺛﻼﺛﺎً ﺣﻰﺘ

 ا ﺗ�ﻠﻢ ﺑ�ﻠ ))و�ن رﺳﻮل اﷲ اﻨﻟﻲﺒ
ً
.ُّ  َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي. ((ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺛﻼﺛﺎ

"Bahwa Nabi  apabila mengucapkan satu kata, maka beliau mengulanginya tiga
kali sehingga ucapan tersebut dipahami, dan apabila mendatangi suatu kaum lalu
mengucapkan salam kepada mereka, maka beliau mengucapkannya sebanyak tiga
kali” HR. Bukhari . 3
207F

. ))ﻮ اﷲ ر� ﻻ أﺮﺷك ﺑﻪ ﺷيﺌﺎ(( ﺮﺟﻪ اﻟنﺴﺎﻲﺋ ﻲﻓ ﻋﻤﻞ الﻠﻴﻮم والﻠﻴﻠﺔ: ذا راﻋﻪ ﻲﺷء ﻗﺎل و�ن
"Bahwa Rasulullah  apabila dikagetkan oleh sesuatu maka beliau mengucapkan:
((" ))ﻫﻮ ﺍﷲ ﺭﺑﻲ ﻻ ﺃﺷﺮﻙ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎDialah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu
apapun ". H.R. Nasa'I dalam kitab Amalul yaum wa llailah. 4
208F

. ﻟي ﻳﻨﺎم ﻋﻠﻴﻪ أدﻣﺎ ﺣﺸﻮه ﻴﻟﻒ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ))و�ن ﻓﺮاش رﺳﻮل اﷲ
"Kasur tempat tidur Rasulullah  terbuat dari kulit yang diisi sabut. Muttafaq alaih. 5
209F

1
2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6943.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3549 dan Muslim no hadist: 2337.

3

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :95.

4

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Nasa'I no hadist : 657.

5

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6456 dan Muslim no hadist: 2082.
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. و�ن ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ أﺣﺪ إﻻ وﻋﺪه وأ�ﺰ ﻪﻟ إن ﺎﻛن ﻋﻨﺪه(( ﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ﻲﻓ اﻷدب اﻤﻟﻔﺮد،))ن رﺣﻴﻤﺎ
"Rasulullah  bersifat penyayang, setiap orang yang datang (untuk meminta
sesuatu) kepadanya selalu dijanjikan dan beliau memenuhi janjinya jika memang
beliau mampu memenuhinya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufrad.
1

210F

ّ
ﺳ
 ﻣﺎً ﻓﺼﻼً ﻳﻔﻬﻤﻪ ﻞﻛ ﻣﻦ �ﺴﻤﻌﻪ(( رواه أﺑﻮ داود َ�ُﻮل ا
َ ﺎﻠﻛم ر
))
ِ
“Ucapan Rasulullah , jelas dapat dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya.”
H.R. Abu Daud. 2
21F

. ﻻ �ﺴﺄل ﺷيﺌﺎ إﻻ أﻋﻄﺎه أو ﺳﻜﺖ (( ﺧﺮﺟﻪ اﺤﻟﺎ�ﻢ ))و�ن
"Bahwa tidaklah Rasulullah  dimintai sesuatu kecuali beliau

memberikannnya

atau bersikap diam". H.R. Hakim. 3
21F

.  ﻻ ﻳﻨﺎم إﻻ والﺴﻮاك ﻋﻨﺪه ﻓﺈذا اﺳتﻴﻘﻆ ﺑﺪأ ﺑﺎلﺴﻮاك(( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ ))ﻛن
"Bahwa Rasulullah  tidak tidur kecuali siwak ada di sisinya, dan apabila bangun
beliau memulai dengan bersiwak. H.R. Ahmad.

4

213F

ّ
َُ َ ُ ُ ََ
ﺳ
.اود
 رواه أﺑﻮ د.(( و�ﺪﻋ ﻪﻟ، ﻠﻒ ﻲﻓ اﻤﻟﺴ�؛ ﻓ�ﻲﺟ الﻀﻌﻴﻒ و�ﺮدف َ�ُﻮل ا
َن ر
))
ِ
“Rasulullah  berjalan di belakang rombongan, lalu beliau mendorong yang lemah
dan memboncengnya, memberikan semangat dan mendo'akannya”. H.R. Abu Daud.
5

214F

. و�ذا اﺷﺘﺪ اﺤﻟﺮ أﺑﺮد ﺑﺎلﺼﻼة(( أﺧﺮﺟ اﺒﻟﺨﺎري، ا اﺷﺘﺪ اﻟﺮﺒد ﺑ�ﺮ ﺑﺎلﺼﻼة ))ﻛن
"Apabila udara sangat dingin maka beliau menyegerakan shalat dan apabila udara
sangat panas maka beliau mengakhirkan shalat. H.R. Bukhari.

6

215F

. ومﺴﺢ ﻋﻨﻪ ﺑﻴﺪه(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، اﺷﺘﻰﻜ ﻧﻔﺚ ﻰﻠﻋ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻤﻟﻌﻮذات ))ﻛن
1

. Hadist hasan diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufrad no hadist : 281.

2

. Hadist Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist: 4839.

3

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Hakim no hadist: 2591.

4

. Hadist hasan diriwayatkan oleh Ahmad no hadist: 5979.

5

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist: 2639.

6

. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 906.
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"Apabila Rasulullah  merasakan suatu penyakit maka beliau membaca Al
Mu'awwizat (surat

Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas) lalu meniupkan ke telapak

tangannya dan mengusap bagian yang sakit tersebut dengan telapak tangan
tersebut. muttafaq alaih. 1

. ومﺴﺢ ﻋﻨﻪ ﺑﻴﺪه(( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ، و�ذا اﺳﺘﺠﻤﺮ اﺳﺘﺠﻤﺮ وﺗﺮا، إذا اﻛﺘﺤﻞ اﻛﺘﺤﻞ وﺗﺮا ))ﻛن
"Bahwa Rasulullah  apabila memakai celak, beliau melakukannya dengan bilangan
ganjil, dan bila beristinja' juga melakukannya dengan bilangan ganjil. H.R. Ahmad.

2

217F

. ﺗﻌﺠﺒﻪ الﺮ�ﺢ اﻟﻄﻴﺒﺔ(( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ وأﺑﻮ داود ))ﻛن
"Bahwa Nabi  sangat senang dengan bau-bauan yang wangi". H.R. Ahmad dan
Abu Daud.

3

218F

. ﺧﺮ ﺳﺎﺟﺪا ﺷﻜﺮا ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻰﻟ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، أو �ﺮﺴ ﺑﻪ،  أﺗﺎه أمﺮ �ﺮﺴه ))ﻛن
"Apabila Nabi  mendapat berita yang meggembirakan atau berita yang membuat
beliau gembira maka beliau bersujud untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa
ta'ala. H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah.

4

219F

. إذا ﺣﺰ�ﻪ أمﺮ ﺻ� (( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ وأﺑﻮ داود ))ﻛن
"Apabila Nabi  gelisah dengan sebuah perkara maka beliau melakukan shalat.
H.R. Ahmad dan Abu Daud.

5

20F

ّ
ﺳ
 واﺷﺘﺪ ﻏﻀﺒﻪ ﺣﻰﺘ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻨﺬر ﺟيﺶ ﻳﻘﻮل، وﻋﻼ ﺻﻮﺗﻪ، ا ﺧﻄﺐ اﻤﺣﺮت ﻋﻴﻨﺎه َ�ُﻮل ا
َن ر
))
ِ
.)ﺻﺒﺤ�ﻢ ومﺴﺎ�ﻢ( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ
“Apabila Rasulullah Nabi

 berkhutbah maka mata beliau memerah, suaranya

meninggi, marahnya meninggi, seolah-olah beliau sedang memberi perintah kepada
pasukan, beliau bersabda: “(musuh mungkin datang) di waktu pagi atau sore”. H.R.
Muslim. 6
21F

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :4439 dan Muslim no hadist: 2192.

2

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist :17562.

3

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist :26364 dan Abu Daud no hadist : 4074.

4

. Hadist hasan diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :1578 dan Ibnu Majah no hadist : 1394.

5

. Hadist hasan diriwayatkan oleh Ahmad no hadist :23688 dan Abu Daud no hadist : 1319.

6

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 867.
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. إذا دﺧﻞ ﺑيﺘﻪ ﺑﺪأ ﺑﺎلﺴﻮاك (( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ )) ﻛن
"Bahwa Nabi

 apabila

bersiwak. H.R. Muslim.

memasuki rumahnya maka beliau memulainya dengan

1

2F

. ذا دﺎﻋ ﺑﺪأ ﺑﻨﻔﺴﻪ(( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود ))ﻛن
"Rasulullah  apabila berdoa beliau memulai dengan berdo'a untuk dirinya. H.R.
Abu Daud.

2

23F

ّ
ﺳ
. ا ﺮﺳ اﺳتﻨﺎر وﺟﻬﻪ ﺣﻰﺘ ﻛﺄن وﺟﻬﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺮ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ َ�ُﻮل ا
َن ر
))
ِ
"Bahwasanya Rasulullah
purnama. Muttafaq alaih .

 di saat gembira wajahnya bercahaya seperti bulan
3

24F

.  ﻲﺣ ﻳﺎ ﻗﻴﻮم ﺑﺮﻤﺣﺘﻚ أﺳﺘﻐﻴﺚ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي: إذا ﻛﺮ�ﻪ أمﺮ ﻗﺎل )) ﻛن
"Apabila Rasulullah  ditimpa oleh suatu kesusahan beliau berdo'a:
 " ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﺃﺳﺘﻐﻴﺚYa Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmat-Mu aku minta tolong".
H.R. Tirmizi.

25F

4

 و�ذا مﺮ ﺑﺘﻌﻮذ ﺗﻌﻮذ(( أﺧﺮﺟﻪ، و�ذا مﺮ �ﺴﺆال ﺳﺄل، إذا مﺮ ﺑﺂﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ �ﺴبﻴﺢ ﺳﺒﺢ: ﻘﺮأ ﻣﺮﺘﺳﻼ ))ﻛن
.مﺴﻠﻢ
"Bahwa Rasulullah  membaca Al quran secara pelan-pelan, apabila melewati ayat
menyebutkan tentang tasbih maka beliau bertasbih, dan apabila melewati suatu
ayat mengandung permohonan, maka beliau memohon, dan apabila melewati
sebuah ayat mengandung perlindungan, maka beliau meminta perlindungan. H.R.
Muslim.

5

26F

. إذا مﺮض أﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻠ ﻧﻔﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻤﻟﻌﻮذات(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ ))ﻛن
"Bahwasanya Nabi  apabila salah seorang dari keluarganya terjangkiti suatu
penyakit maka beliau membaca Al Mu'awwizat (surat Al Ikhlas, Al Falaq dan An
1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 253.

2

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3984.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3556 dan Muslim no hadist: 2769.

4

. Hadist hasan diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :3524.

5

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :772.
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Naas) lalu meniupkan (ke telapak tangannya dan mengusap bagian yang sakit
dengan telapak tangan tersebut) H.R. Muslim .

1

. وﻻ ﻳﻄﻌﻢ ﻳﻮم اﻷﺿﻰﺤ ﺣﻰﺘ ﻳﺼ�(( ﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﻟﺮﺘﻣﺬي، ﺮج ﻳﻮم اﻟﻔﻄﺮ ﺣﻰﺘ ﻳﻄﻌﻢ ))ﻛن
"Bahwasanya Rasulullah  tidak keluar untuk melaksanakan shalat 'idul fitri
sehingga baliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan saat idul adha
sehingga selesai menunaikan shalat. H.R. Ahmad dan Tirmizi.

2

28F

. ﻻ ﻳﺪﺧﺮ ﺷيﺌﺎ ﻟﻐﺪ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي ))ﻛن
"Bahwasanya Rasulullah  tidak pernah menyimpan sesuatu untuk (persiapan) esok
hari. H.R. Tirmizi.

29F

3

. ﻳﺎﺮﺷ �ﺴﺎءه ﻓﻮق اﻹزار وﻫﻦ ﺣﻴﺾ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ))ﻛن
"Bahwa Rasulullah  mencumbui di atas kain (tidak pada kemaluan) pada saat
mereka sedang hed". Muttafaq alaih.

4

230F

. ﺘﺤﺮى ﺻﻮم اﻹﺛن� واﺨﻟﻤيﺲ (( ﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي واﻟنﺴﺎﻲﺋ )) ﻛن
"Bahwasanya Rasulullah  selalu berpuasa pada hari senin dan kamis". H.R.
Tirmizi dan Nasa'i.

231F

5

ََ ٌ َّ
ّ
ﺳ
.ﻴﻪ
َن ر
))
ِ  وﺗﻨﻌﻠﻪ(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ، وﺗﺮﺟﻠﻪ، ﻓ ﻃﻬﻮره: ﺒﻪ اﺘﻟﻴﻤﻦ ﻲﻓ ﺷﺄﻧﻪ ﻞﻛ َ�ُﻮل ا
ِ
“Rasulullah



sangat

menyukai

memulai

dari

yang

kanan

dalam

setiap

pekerjaannya; baik dalam bersuci, menyisir rambut dan memakai sandal”. Muttafaq
’alaih. 6
23F

ّ
ﺳ
.  ا�َّ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ أﺣﻴﺎﻧﻪ(( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ َ�ُﻮل ا
َن ر
))
ِ
"Rasulullah

 selalu berzikir kepada Allah Ta’ala dalam segala keadaan”. HR.

Muslim . 1
23F

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2192.

2

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 23371 dan Tirmizi no hadist :542.

3

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :2362.

4

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 303 dan Muslim no hadist :294.

5

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 745 dan Nasa'I no hadist : 2361.

6

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 168 dan Muslim no hadist :268.
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ّ
ﺳ
  إذا ﺧﺮج ﻲﻓ ﺳﻔﺮ إﻻ ﻲﻓ ﻳﻮم اﺨﻟﻤيﺲ (( أﺧﺮﺟﻪ َ�ُﻮل ا
َﻠﻤﺎ ﺎﻛن ر
)) : وﻗﺎل ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
ِ
ﺒﻟﺨﺎري

"Ka'ab bin Malik  berkata: "Amat sedikit Rasulullah  keluar untuk safar (pada hari
yang lain) saat ingin safar kecuali pada hari Kamis”. H.R. Bukhari .

2

234F

. ﻓﺈذا أراد اﻟﻔﺮ�ﻀﺔ ﻧﺰل ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ(( ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري، � ﻰﻠﻋ راﺣﻠﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻬﺖ ))ﻛن
"Rasulullah  apabila shalat di atas kendaraannya beliau menghadap kearah mana
kendaraannya menghadap, namun apabila hendak melakukan shalat fardhu maka
beliau turun dari kendaraan lalu menghadap kiblat". H.R. Bukhari . 3
235F

. ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ أزواﺟﻪ ﺛﻢ ﻳﺼ� وﻻ ﻳﺘﻮﺿﺄ (( ﺧﺮﺟﻪ اﻟنﺴﺎﻲﺋ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ))ﻛن
"Nabi  pernah mencium sebagian istir- istrinya lalu pergi shalat tanpa berwudhu
kembali. H.R. Nasa'I dan Ibnu Majah.

4
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. و�ن أمﻠﻜ�ﻢ ﻹر�ﻪ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻘﺒﻞ و�ﺒﺎﺮﺷ وﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ ))ﻛن
"Bahwa Nabi  saat berpuasa pernah bercumbu dan mencium istrinya, tapi dia
sangat mampu mengendalikan (syahwat) dirinya". muttafaq alaih.

5

237F

. ﺎﻛن ﻻ ﻳﺪﺧﻞ إﻻ ﻏﺪوة أو ﻋﺸﻴﺔ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻲﺒ ﻻ ﻳﻄﺮق أﻫﻠﻪ ))ﻛن
"Nabi  tidak memasuki rumah istrinya pada waktu malam dan apabila masuk
rumah maka beliau masuk pada waktu pagi atau sore hari. Muttafaq alaih. 6
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 و�ن إذا اﻧﺮﺼف ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺼ دﺧﻞ ﻰﻠﻋ �ﺴﺎﺋﻪ ﻓﻴﺪﻧﻮ ﻣﻦ، اﷲ �ﺐ اﻟﻌﺴﻞ واﺤﻟﻠﻮاء ))ﻛن
.إﺣﺪاﻫﻦ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :373.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2949.

3

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 400.

4

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Nasa'I no hadist : 170 dan Ibnu Majah no hadist : 502.

5

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1927 dan Muslim no hadist : 1106.

6

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1800 dan Muslim no hadist : 1928.

111

"Rasulullah  sangat menyukai madu dan sesuatu yang manis-manis, apabila beliau
selesai menunaikan shalat asar maka beliau memasuki istri-istrinya lalu mendekati
setiap orang dari mereka".. Muttafaq alaih .

1

. اﻟﻘﻤﻴﺺ(( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي )) أﺣﺐ اﺜﻟﻴﺎب إﻰﻟ رﺳﻮل اﷲ
Pakaian yang paling disukai Rasulullah  adalah qamis. H.R. Abu Daud dan
Tirmizi. 2
240 F

. ذا أراد اﺤﻟﺎﺟﺔ أﺑﻌﺪ(( ﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﻟنﺴﺎﻲﺋ ))ﻛن
"Rasulullah  apabila hendak buang hajat maka beliau menjauh". H.R. Ahmad dan
Nasa'i. 3
241F

(( ﺈذا ﻗﺪم ﺑﺪأ ﺑﺎﻤﻟﺴﺠﺪ ﻓﺼ� ﻓﻴﻪ ر�ﻌﺘ� ﺛﻢ ﺟﻠﺲ ﻓﻴﻪ، ﻳﻘﺪم ﻣِﻦْ ﺳﻔﺮ إﻻ ﻧﻬﺎرا ﻲﻓ الﻀﻰﺤ ))ﻛن
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“Tidaklah Rasulullah  datang dari suatu perjalan jauh kecuali pada siang hari di
waktu dhuha, dan apabila beliau datang maka beliau singgah terlebih dahulu di
masjid lalu shalat dua rakaat padanya barulah beliau duduk”. Muttafaq alaih .

4

24F

. و�ﺼﻔﺮ ﺤﻟﻴﺘﻪ ﺑﺎلﻮرس والﺰﻋﻔﺮان( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ، بﺲ اﻨﻟﻌﺎل الﺴبﺘﻴﺔ ))ﻛن
"Rasulullah  memakai terompah yang terbuat dari kulit sapi, beliau mewarnai
janggutnya dengan warna kuning dari tumbuhan wars dan zafaron". H.R. Abu Daud
dan Nasa'i.

5
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. ﻮﺟﺰ ﻲﻓ الﺼﻼة و�ﺘﻢ(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ ))ﻛن
"Rasulullah  shalat dengan ringkas tapi sempurna". H.R. Muslim .

6
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 ﻓﺈذا ﻃﻠﻌﺖ الﺸﻤﺲ، ﻳﻘﻮم ﻣﻦ مﺼﻼه اﺬﻟي ﻳﺼ� ﻓﻴﻪ الﺼﺒﺢ أو اﻟﻐﺪاة ﺣﻰﺘ ﺗﻄﻠﻊ الﺸﻤﺲ ))ﻛن
. ﻗﺎم(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5268 dan Muslim no hadist : 1474.

2

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4025 dan Tirmizi no hadist : 1762.

3

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 15746 dan Nasa'I no hadist : 16.

4

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3088 dan Muslim no hadist : 716.

5

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4210 dan Nasa'i no hadist : 5244.

6

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 469.

112

"Rasulullah  tidak bangkit dari tempat beliau mengerjakan shalat shubuh atau
shalat di waktu pagi kecuali setelah matahari terbit, dan apabila matahari telah
terbit maka barulah beliau bangkit. H.R. Muslim .

1

. ﻪﻟ ﺷﻌﺮ ﻳﺒﻠﻎ ﺷﺤﻤﺔ أذﻧيﻨﻪ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ،� ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺑ� اﻤﻟﻨﺒ، �ﻮﺎﻋ )) اﻨﻟﻲﺒ
"Nabi  memiliki tinggi badan yang sedang, jarak antara kedua bahunya menjauh
(berdada bidang), rambutnya panjang hingga daun telinga. Muttafaq alaih

2

246F

. ﺑ� أذﻧﻴﻪ ﺎﻋﺗﻘﻪ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟيﺲ ﺑﺎلﺴﺒﻂ وﻻ اﺠﻟﻌﺪ، ﺟﻼ ))ﻛن ﺷﻌﺮ رﺳﻮل اﷲ
"Rambut Rasulullah  berombak, tidak lurus dan tidak keriting, memanajng antara
telinga dan bahu. Muttafaq alaih .

3

247F

. ﺎﺗﻢ ﻓﻀﺔ ﻳﺘﺨﺘﻢ ﺑﻪ ﻲﻓ ﻳﻤﻴﻨﻪ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟنﺴﺎﻲﺋ ))ﻛن لﺮﺳﻮل اﷲ
"Rasulullah  memiliki cincin dari perak yang dipakai di tangan kanannya". H.R.
Nasa'i.

4

248F

. ﻻ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺴﻞ (( ﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي واﻟنﺴﺎﻲﺋ ))ﻛن رﺳﻮل اﷲ
"Rasulullah  tidak berwudhu lagi setelah mandi". H.R. Tirmizi dan Nasa'i.

5

249F

. ﺘﻮﺿﺄ ﺑﺎﻤﻟﺪ و�ﻐتﺴﻞ ﺑﺎلﺼﺎع(( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ ))ﻛن رﺳﻮل اﷲ
"Bahwa Rasulullah  berwudhu dengan air satu mud, dan mandi dengan satu sha'."
H.R. Abu Daud dan Nasa'i.

ﻣﻦ ﻫﺬه اﺠﻟﻤﻌﺔ واﻹﺛن� ﻣﻦ

6
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 م ﻣﻦ ﻞﻛ ﺷﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم اﻹﺛن� واﺨﻟﻤيﺲ ))ﻛن رﺳﻮل اﷲ
.ﻤﻟﻘﺒﻠﺔ(( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ

"Rasulullah  selalu berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, senin dan kamis pekan
ini dan pada hari senin pada pekan depan. H.R. Abu Daud dan Nasa'i.
1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 670.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3551 dan Muslim no hadist : 2337.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5905 dan Muslim no hadist : 2338.

4

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Nasa'i no hadist : 5197.

5

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 107 dan Nasa'i no hadist : 5197.

6

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 92 dan Nasa'i no hadist : 2365.

7

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 2451 dan Nasa'i no hadist : 2141.

113

7

251F

. ﻨﺎم أول الﻠﻴﻞ و�ﻲﺤ آﺧﺮه (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ))ﻛن
"Rasulullah  tidur di awal malam dan tahajjud di akhir malam". Muttafaq alaih .

25F

1

ّ
((� و�ن أ�ﺮﺜ ﺧﺰﺒﻫﻢ ﺧﺮﺒ الﺸﻌ، وأﻫﻠﻪ ﻻ �ﺪون ﻋﺸﺎء،ً الﻠﻴﺎﻲﻟ اﻤﻟﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﺎو�ﺎ َ�ُﻮل ا
َ))ﻛن ﺳ
ِ
.ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ

"Bahwa Rasulullah  malam berlalu secara berturut-turut dalam keadaan lapar dan
keluarga beliaupun tidak mendapat makan malam dan roti beliau umumnya terbuat
dari gandum”. HR. Ahmad.

2

253F

ّ
ﺳ
. ﻳﻘﻮل ))ﺎن ﻰﻠﻋ ﻗﻠﻲﺒ و�� ﻷﺳﺘﻐﻔﺮ ا�َّ ﻲﻓ اﻴﻟﻮم ﻣﺎﺋﺔ مﺮة(( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ َ�ُﻮل ا
َن ر
))
ِ
“Rasulullah  bersabda: “Sesungguhnya hatiku kelabu dan sesungguhnya aku
minta ampun kepada-Nya!, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari seratus kali”.
HR. Muslim.

3

254F

. )) إذا أﺗﺎ�ﻢ ﻛﺮ�ﻢ ﻗﻮم ﻓﺄ�ﺮمﻮه (( أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ:  ﻳﻘﻮل و�ن
"Rasulullah  bersabda: "Apabila datang kepadamu pembesar suatu kaum maka
muliakanlah dia." H.R. Ibnu Majah.

4

25F

. واﺣﺮﺸ� ﻲﻓ زمﺮة اﻤﻟﺴﺎﻛ�(( أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، وأﻣﺘ� مﺴﻜﻴﻨﺎ، ))ا� أﺣمﺴﻜﻴﻨﺎ: ﻳﻘﻮل و�ن
"Rasulullah  bersabda: "Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin,
wafatkanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku bersama rombongan
orang-orang miskin". H.R. Ibnu Majah.

5
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. ))ﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ أﻋﻠﻢ لﻀﺤﻜﺘﻢ ﻗﻠﻴﻼً وﺒﻟﻜﻴﺘﻢ ﻛﺜ�ا(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ:  ﻳﻘﻮل و�ن
"Rasulullah  bersabda: “Andai kalian mengetahui apa yang kuketahui niscaya
kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis”. Muttafaq alaih. 6
257F

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1146 dan Muslim no hadist : 739.

2

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad 2303.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2702.

4

. Hadist hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah no hadist 3712.

5

. Hadist hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah no hadist 4126.

6

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 4621 dan Muslim no hadist : 2359.

114

. ))�ﺮﺜوا ذﻛﺮ ﻫﺎذم ال�ات(( ﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي واﻟنﺴﺎﻲﺋ: ﻳﻘﻮل و�ن
"Rasulullah  bersabda: "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan (mati)".
H.R. Tirmizi dan Nasa'i. 1
258F

 ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﻓﻴﻌﺮض ﻫﺬا و�ﻌﺮض ﻫﺬا؛:))�ﻞ ﻤﻟﺴﻠﻢ أن ﻳﻬﺠﺮ أﺧﺎه ﻓﻮق ﺛﻼث ﻴﻟﺎل:  ﻳﻘﻮل و�ن
َّ
َْ
.ﺧ�ﻫﻤﺎ اﺬﻟي ﻳﺒﺪأ ﺑﺎلﺴﻼم(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Rasulullah  bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan
dengan saudaranya lebih tiga malam, mereka bertemu lalu yang ini memalingkan
mukanya dan yang ini juga memalingkan mukanya, yang terbaik di antara mereka
adalah yang memulai mengucapkan salam”. Muttafaq ’alaih.

259F

2

 وﻻ، وﻻ ﺗﻨﺎﻓﺴﻮا، وﻻ ﺠﺗﺴﺴﻮا، وﻻ ﺤﺗﺴﺴﻮا، ))�ﻢ واﻟﻈﻦ؛ ﻓﺈن اﻟﻈﻦ أ�ﺬب اﺤﻟﺪﻳﺚ:  ﻳﻘﻮل و�ن
ّ
. إﺧﻮاﻧﺎ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ-َ�ﺒﺎد ا-  وﻻ ﺗﺪاﺑﺮوا؛ و�ﻮﻧﻮا، وﻻ ﺗﺒﺎﻏﻀﻮا،ﺗﺎﺳﺪوا
Rasulullah  bersabda: “Hindarilah berburuk sangka karena sesungguhnya beburuk
sangka adalah pembicaraan yang paling dusta dan janganlah mencari-cari aib orang
lain, dan janganlah suka memata-matai orang lain, dan janganlah saling berlomba
mengambil hak orang, dan janganlah saling dengki, dan janganlah saling membenci,
dan

janganlah saling

tidak peduli,

dan

jadilah hamba-hamba Allah yang

bersaudara". Muttafaq alaih . 3
260F

. ))ﻻ ﻳ�ﻮن الﻠﻌﺎﻧﻮن ﺷﻔﻌﺎء وﻻ ﺷﻬﺪاء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ(( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ: ﻳﻘﻮل و�ن
Rasulullah  bersabda: “Tidaklah orang yang suka melaknat mampu memberikan
syafa'at dan terhitung mati syahid di hari kiamat tidak diterima”. HR. Muslim.
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4

َّ
َْ
. ﺷار اﻨﻟﺎس؛ ذا الﻮﺟﻬ� اﺬﻟي ﻳﺄﻲﺗ ﻫﺆﻻء ﺑﻮﺟﻪ وﻫﺆﻻء ﺑﻮﺟﻪ(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ... )) : ﻳﻘﻮل و�ن
Rasulullah  bersabda: "… manusia yang paling jahat adalah orang yang bermuka
dua, yang mendatangi kelompok ini dengan satu muka dan kepada kelompok itu
dengan muka yang lain”. Muttafaq ’alaih.

5

26F

1

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 2307 dan Nasa'i no hadist : 1824.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6237 dan Muslim no hadist : 6520.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6066 dan Muslim no hadist : 2563.

4

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2598.

5

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6058 dan Muslim no hadist : 2525.

115

، ﻣﻦ ﺎﻛن ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﻴﻪ ﺎﻛن ا�َّ ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺘﻪ، ﻤﻪ وﻻ �ﺴﻠﻤﻪ: ))ﻟﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻤﻟﺴﻠﻢ: ﻳﻘﻮل و�ن
ّ
 وﻣﻦ ﺳﺮﺘ مﺴﻠﻤﺎً ﺳﺮﺘه ا�َ ﻳﻮم،ﻓﺮج ﻋﻦ مﺴﻠﻢ ﻛﺮ�ﺔ ﻓﺮج ا�َّ ﻋﻨﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﺮ�ﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
َّ
َْ
.اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Rasulullah  bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya,
maka janganlah menganiaya saudaranya, dan menyerahkannya kepada musuh,
baragsiapa yang berusaha memenuhi

hajat saudaranya, maka Allah

akan

memenuhi hajatnya, dan barangsiapa yang melepaskan seorang muslim dari suatu
kesulitan,

maka Allah

melepaskannya dari kesulitan

di hari kiamat,

dan

barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menjaganya di
hari kiamat". Muttafaq ’alaih .

1
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ً
ّ
 وﻻ �ﻞ. إﺧﻮاﻧﺎ-َ�ﺒﺎد ا-  و�ﻮﻧﻮا، وﻻ ﺗﻘﺎﻃﻌﻮا، وﻻ ﺗﺪاﺑﺮوا، وﻻ ﺤﺗﺎﺳﺪوا، )) ﺗﺒﺎﻏﻀﻮا: ﻳﻘﻮل و�ن
َّ
َْ
.ﻟﺴﻠﻢ أن ﻳﻬﺠﺮ أﺧﺎه ﻓﻮق ﺛﻼث(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Nabi  bersabda: “Janganlah kalian saling benci, saling dengki, dan jangan saling
membelakangi (saling menjauh), dan jangan saling memutuskan hubungan dan
jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim untuk
tidak menyapa saudaranya lebih dari tiga hari”. Muttafaq ’alaih.

2
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 واﺗﻘﻮا الﺸﺢ؛ ﻓﺈن الﺸﺢ أﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﺎﻛن، ))اﺗﻘﻮا اﻟﻈﻠﻢ؛ ﻓﺈن اﻟﻈﻠﻢ ﻇﻠﻤﺎت ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣ: ﻳﻘﻮل و�ن
. واﺳﺘﺤﻠﻮا �ﺎرﻣﻬﻢ (( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ، ﻬﻢ ﻰﻠﻋ أن ﺳﻔﻜﻮا دﻣﺎءﻫﻢ:ﻗﺒﻠ�ﻢ
Rasulullah  bersabda: “Hindarilah berbuat zalim, karena sesungguhnya kezaliman
itu adalah

kegelapan di hari kiamat, dan hindarilah sifat kikir, karena

sesungguhnya sifat kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian; sifat ini
membawa mereka saling menumpahkan darah, dan menghalalkan hal yang telah
diharamkan oleh Allah .” HR. Muslim .
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3

 ﻓﺎﺣﺜﻮا ﻲﻓ وﺟﻮﻫﻬﻢ اﻟﺮﺘاب(( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ،� )) رأﻳﺘﻢ اﻤﻟﺪاﺣ: ﻳﻘﻮل و�ن

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2443 dan Muslim no hadist : 2580.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6065 dan Muslim no hadist : 2559.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2578.
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Rasulullah  bersabda: “Apabila kalian melihat orang yang suka memuji maka
taburkanlah tanah ke wajah mereka”. HR. Muslim.

1

. )) ﺗﺰ�ﻮا أﻧﻔﺴ�ﻢ اﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺮﺒ ﻣﻨ�ﻢ(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ: ﻳﻘﻮل و�ن
Rasulullah  bersabda: "Janganlah kalian menganggap suci diri kalian, Allah yang
lebih mengetahui siapa yang banyak berbuat baik di antara kalian. H.R. Muslim .
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2

َ ّ
َ َ لِﺮﻀٍُّ  أ
ْ ُ َ ْ َ ًّ َ ﻼ
َ
َ� ﻣﺎ
َ َ�ّ
َ َﻤَﻨ
ْ ﻠَّﻬُﻢَ أ ْﺣﻴ
: ﻓَﺈِنْ ﺎﻛَنَ ﻻَ ﺑُﺪَ ﻓﺎ ِﻋ ﻓﻠﻴﻘﻞ،َُﺻﺎﺑَﻪ
ّ أﺣَﺪُ�ُﻢْ الﻤَﻮْت
)) : ﻳﻘﻮل و�ن
ِِ
ّّ
َْ
ْ ْ �َ وَﺗَﻮَﻓَّ�ِْ إِذَا ﺎﻛَﻧَﺖْ الﻮَﻓَﺎةُ ﺧ، ْْ اﺤﻟَﻴَﺎةُ ﺧَ�ًْا ِﻲﻟ
.ًا ﻲﻟ(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ

Rasulullah  bersabda: “Janganlah salah seorang diantara kalian berangan-angan
mati karena musibah yang menimpanya, namun jika mesti harus melakukannya
maka hendaklah dia mengatakan:

ْ ْ
.ًا ﻲﻟ
ِ

�َﺗَﻮَﻓَّ�ِْ إِذَا ﺎﻛَﻧَﺖْ الﻮَﻓَﺎةُ ﺧ
َ و، َّْ أَﺣْﻴِ�ِْ ﻣَﺎ ﺎﻛَﻧَﺖْ اﺤﻟَﻴَﺎةُ ﺧَ�ًْا ِﻲﻟ

“Ya Allah hidupkanlah aku selagi hidup itu lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku
jika kematian itu lebih baik untukku”. Muttafaq ’alaih.

3
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. ))ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻨ�ﻢ أن ﻳﻨﻔﻊ أﺧﺎه ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ: ﻳﻘﻮل و�ن
Rasulullah  bersabda: "Barangsiapa yang mampu memberi manfaat untuk
saudaranya maka lakukanlah". H.R. Muslim .

4
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 وﻣﻦ ﺎﻛن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻴﻟﻮم اﻵﺧﺮ، )) ﺎﻛن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻴﻟﻮم اﻵﺧﻓﻼ ﻳﺆذي ﺟﺎره: ﻳﻘﻮل و�ن
ً
َّ
َْ
. وﻣﻦ ﺎﻛن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻴﻟﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧ�ا أو ﻟيﺴﻜﺖ(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ،ﻴﻜﺮم ﺿﻴﻔﻪ
Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir
maka janganlah menganggu tetangganya, barangsiapa yang beriman kepada Allah
dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya, dan barangsiapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir maka katakanlah yang baik atau diam”.
Muttafaq ’alaih.

5
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1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 3002.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2142.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6351 dan Muslim no hadist : 2680.

4

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2142.

5

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6475 dan Muslim no hadist : 47.
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BAB III
PEMBAHASAN TENTANG ADAB
1. Adab Mengucapkan Salam.
2. Adab Makan Dan Minum.
3. Adab Di Jalan Dan Di Pasar.
4. Adab Safar.
5. Adab Tidur Dan Bangun.
6. Adab Mimpi.
7. Adab Meminta Izin.
8. Adab Bersin.
9. Adab Menjenguk Orang Sakit.
10.

Adab Berpakain.
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ADAB
Adab yaitu: berkata, berprilaku dan berbudi pekerti yang terpuji.
Islam adalah din yang sempurna, mengatur seluruh sisi kehidupan seseorang, ia
menuntun manusia untuk melakukan hal-hal yang berguna, melarangnya dari
hal-hal yang berbahaya, menetapkan etika terhadap diri sendiri dan terhadap
orang lain, baik pada saat makan dan minum, saat bangun dan tidur, saat
bepergian atau menetap bahkan dalam seluruh keadaan.
Allah  berfirman:

َ ۡ ُ َ َّ ّ َّ ْ ُّ َ ْ َُ َ َُۡ ۡ ُ ٰ ََ ََ ُ ُ ُ َ ُ ُ ّ ُ ُ َٰ َ ََٓ
﴾ ٧ ِيد ٱل ِعقاب
 وما ءاتٮ�م ٱرَسول فخذوه وما �هٮ�م �نه فٱنته ۚوا وٱَقوا ٱَۖ ِنَ ٱَ ش ِد...... ﴿
[٧ :]ﻟﺮﺸ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. Al Hasyr: 7)
Diantara adab-adab yang dijelaskan dalam Al quran dan Sunah adalah:
Adab Mengucapkan Salam


Fadhilah salam:

ًرﺟﻼ
ّ
ّ
، ))ﺗﻄﻌﻢ اﻟﻄﻌﺎم: أي اﻹﺳﻼم ﺧ�؟ﻘﺎﻟ: َ�ُﻮل ا
ﺳﺄل َر
 أن ﻦ ﻋﺒﺪ ا�َ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﻘﺮأ الﺴﻼم ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺖ وﻣﻦ لﻢ ﺗﻌﺮف(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abdullah bin Amru  bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah
: “Perbuatan apakah di dalam Islam yang paling baik?”, beliau bersabda:
“Engkau memberikan makanan, mengucapkan salam kepada orang yang kau
kenal atupun tidak kau kenal”. Muttafaq ’alaih.

1
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ّ
ﺳ
 أوﻻ، وﻻ ﺗﺆﻣﻨﻮا ﺣﻰﺘ ﺤﺗﺎﺑﻮا، ))ﺧﻠﻮا اﺠﻟﻨﺔ ﺣﻰﺘ ﺗﺆﻣﻨﻮا: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
.ﻢ ﻰﻠﻋ ﻲﺷء إذا ﻓﻌﻠﺘﻤﻮه ﺤﺗﺎﺑبﺘﻢ ؟! أﻓﺸﻮا الﺴﻼم ﺑيﻨ�ﻢ(( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :12 dan Muslim no hadist: 39.
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Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Kalian tidak akan
masuk surga hingga kalian beriman dan kalian tidak beriman hingga saling
mencintai, maukah aku tunjukkan kepada suatu perbuatan yang apabila kalian
lakukan niscaya kalian akan saling mencintai?! "Tebarkanlah salam di antara
kalian”. HR. Muslim.

1

ّ
 وﺻﻠﻮا اﻷرﺣﺎم، وأﻃﻌﻤﻮا اﻟﻄﻌﺎم، ))ﻳﻬﺎ اﻨﻟﺎس! أﻓﺸﻮا الﺴﻼم: ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ ﻦ ﻋﺒﺪ ا�َ ﺑﻦ ﺳﻼم
ّ
. ﺗﺪﺧﻠﻮا اﺠﻟﻨﺔ �ﺴﻼم(( َواهُ اﻟﺮﺘِِﺬِي ُّ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،ﻠﻮا ﺑﺎلﻠﻴﻞ واﻨﻟﺎس ﻧﻴﺎم
Dari Abdullah bin Salam  berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda:
“Hai manusia, sebarkanlah salam dan berilah (kepada orang miskin) makan, dan
sambunglah hubungan kekeluargaan, dan shalatlah di saat manusia terlelap
tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat”. HR. Tarmizi dan Ibnu
Majah.

2
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 Cara mengucapkan salam:
Allah  berfirman:

َ ّ ُ ٰ َ َ َ َ َ ّ ّ ٓ َ ُّّ َحَيُّ ْ َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ُد
َ
ُ �ذا ُح ّي
َ
ً
ۡ
�
ن
�
َ
ٱ
َ
ِ
ۗ
ا
وه
و
أ
ا
ه
ِن
م
ن
س
ح
بِأ
وا
ة
َِتَحِي
م
يت
﴿
[٨٦ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٨ � � ٍء حسِيبا
ٖ
ن
ِ
ِ
"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka
balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah
penghormatan

itu

(dengan

yang

serupa).

Sesungguhnya

Allah

memperhitungankan segala sesuatu. (Q.S. An Nisaa': 86) .

 ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﺟﻠﺲ؛ ﻓﻘﺎل. الﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ: ﻓﻘﺎل ﻗﺎل ﺟﺎء رﺟﻞ إﻰﻟ اﻨﻟﻲﺒ �ﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ اﺤﻟﺼ
ّ
 )ﺮﺸون( ﺛﻢ: ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﻠﺲ ﻓﻘﺎل.َ� ﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ ورﻤﺣﺔ ا: )ﺮﺸ( ﺛﻢ ﺟﺎء آﺧﺮ ﻓﻘﺎل: ﻟﻲﺒ
ّ
َُ َ ُ ُ ََ
اود
 رواه أﺑﻮ د. ( )ﺛﻼﺛﻮن: ﻓﺠﻠﺲ؛ ﻓﻘﺎل، ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ. ﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ ورﻤﺣﺔ ا�َ و�ﺮ�ﺗﻪ:ﺟﺎء آﺧﺮ ﻓﻘﺎل
اﻟﺮﺘﻣﺬي
Dari Imran bin Hushein , ia berkata : “Seorang lelaki datang kepada Nabi 
seraya mengucapkan “Assalamu’alaikum”, lalu beliau menjawab salam tersebut
dan orang itupun duduk, Nabi  bersabda: “Sepuluh”, kemudian datang orang

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 54.

2

. Hadist shahihdiriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :2485 dan Ibnu Majah no hadist: 1334.

120

lain lalu mengucapkan: “Assalamu’alaikum warahmatullahi”, maka beliau
menjawabnya, kemudian orang itu duduk, Nabi  bersabda: “Dua puluh”,
kemudian

datang

lagi

yang

lain

lalu

mengucapkan:

“Assalamu’alaikum

warahmatullahi wabarakatuh”, lalu beliaupun menjawab. kemudian orang itu
duduk, dan Nabi  bersabda : “Tiga puluh”. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 1


Fadhilah orang yang memulai mengucapkan salam:

ّ
ﺳ
 ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﻓﻴﻌﺮض: )�ﻞ ﻤﻟﺴﻠﻢ أن ﻳﻬﺠﺮ أﺧﺎه ﻓﻮق ﺛﻼث ﻴﻟﺎل: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ أﻳﻮب
ِ
َّ
َْ
.ﺬا و�ﻌﺮض ﻫﺬا؛ وﺧ�ﻫﻤﺎ اﺬﻟي ﻳﺒﺪأ ﺑﺎلﺴﻼم( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Abu Ayyub  bahwa Rasulullah  bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim
memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih tiga malam, di mana mereka
saling bertemu sementara yang ini memalingkan mukanya dan yang ini juga
memalingkan mukanya, orang yang terbaik di antara mereka berdua adalah orang
yang memulai mengucapkan salam”. Muttafaq ’alaih.

2
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 ﻣﻦ ﺑﺪأﻫﻢ ﺑﺎلﺴﻼم(( رواه أﺑﻮ داود، ))ن أو� اﻨﻟﺎس ﺑﺎﷲ:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل، ﻋﻦ ﻲﺑ أﻣﺎﻣﺔ
.اﻟﺮﺘﻣﺬي
Dari Abu Umamah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Manusia yang paling
utama di sisi Allah adalah orang yang pertama mulai mengucapkan salam”. HR.
Abu Daud dan Tarmizi.

3
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 Orang yang seharusnya terlebih dahulu mengucapkan salam:

.((� واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻰﻠﻋ الﻜﺜ، واﻤﻟﺎر ﻰﻠﻋ اﻟﻘﺎﻋﺪ،� ))ﺼﻐ� ﻰﻠﻋ الﻜﺒ: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Hurairah  dari Nabi , ia bersabda: "Orang yang lebih kecil
mengucapkan salam kepada yang lebih tua, orang yang berjalan mengucapkan
salam kepada yang sedang duduk, yang sedikit mengucapkan salam kepada
yang lebih banyak". Muttafaq alaih .

4
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1

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist: 5195 dan Tirmizi no hadist: 2689.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6077 dan Muslim no hadist: 2560.

3

. Hadist shahihdiriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5197 dan Tirmizi no hadist: 2694.

4

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6231 dan Muslim no hadist: 2160.
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ّ
ﺳ
 واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻰﻠﻋ، واﻤﻟﺎﻋ اﻟﻘﺎﻋﺪ، )الﺮاﻛﺐ ﻰﻠﻋ اﻤﻟﺎﻲﺷ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ الﻜﺜ� ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Hendaklah orang yang
berada di atas kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki,
orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang
sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak”. Muttafaq ’alaih.

1
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 Mengucapkan salam kepada wanita dan anak-anak.

َُ َ ُ ُ ََ
اود واﺑﻦ
 رواه أﺑﻮ د. ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻓ �ﺴﻮة   ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻨﻟﻲﺒ:ﻦ أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻳﺰ�ﺪ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
.ﻣﺎﺟﻪ
Dari Asma binti Yazid radhiyallah `anha berkata: “Nabi  melewati kami (kaum
wanita) lalu beliau mengucapkan salam kepada kami”. HR. Abu Daud dan Ibnu
Majah.

2

279F

ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ. ﻳﻔﻌﻠﻪ  اﻨﻟﻲﺒ: ﻪ مﺮ ﻰﻠﻋ ﺻﺒﻴﺎن؛ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ وﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
Dari Anas  bahwa ia melewati anak-anak lalu mengucapkan salam kepada
mereka, dan dia berkata: “Nabi  pernah melakukan hal tersebut.” Muttafaq
’alaih . 3
280F

 Perempuan boleh mengucapkan salam kepada laki-laki jika tidak khawatir
akan tergoda.

 ﻓﺴﻠﻤﺖ، وﻓﺎﻃﻤﺔ �ﺴﺮﺘه، ﻮم اﻟﻔﺘﺢ؛ وﻫﻮ ﻳﻐتﺴﻞ  ﻴﺖ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎﻟﺖ ﻦ أم ﻫﺎﻧﺊ ﺑﻨﺖ أﻲﺑ ﻃﺎﻟﺐ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.(( ))مﺮﺣﺒﺎ ﺑﺄم ﻫﺎﻧﺊ: ))ﻣﻦ ﻫﺬه(( ﻘﻠﺖ أم ﻫﺎﻧﺊ ﺑﻨﺖ أﻲﺑ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻘﺎل:ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎل
Dari Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu `anha berkata: “Aku datang
kepada Nabi  di hari penaklukan kota Mekkah, di saat itu beliau tengah mandi
dan Fathimah menutupinya dengan kain, lalu aku mengucapkan salam, beliau

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6232 dan Muslim no hadist: 2160.

2

. Hadist shahihdiriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5204 dan Ibnu Majah no hadist: 4336.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6247 dan Muslim no hadist: 2168.
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bersabda: "Siapakah ini?. Aku berkata:

"Ummu Hani' binti Abu Thalib, beliau

bersabda: "Selamat datang Ummu Hani'". Muttafaq alaih . 1
 Mengucapkan salam saat masuk rumah:
Allah berfirman:

َّٗ َ ٗ َ ََٰ ُ ّ
ّٗ ۡ ُ
ُ َ َٰٓ ْ ُ ّ َ َ ٗ ُُ ُۡ َ َ َ َ
ّ
ۡ
[٦١ :  ﴾ ]ﻨﻟﻮر...... ۚ  فإِذا دخلتم �يوتا فسلِموا َ أنفسِ �م َِيَة مِن ِعن ِد ٱَ ِ م�ر�ة طيِبة........ ﴿
"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah
kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada
dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik.
(Q.S. An Nuur: 61) .
 Larangan mengucapkan salam kepada Ahli kitab:

ّ
ﺳ
 ﻓﺈذا ﻟﻘﻴﺘﻢ أﺣﺪﻫﻢ ﻲﻓ، )ﺗﺒﺪؤوا ا ﻴﻟﻬﻮد واﻨﻟﺎرى ﺑﺎلﺴﻼم: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
.ﺮ�ﻖ؛ ﻓﺎﺿﻄﺮوه إﻰﻟ أﺿﻴﻘﻪ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Hurairah , bahwa Rasulullah  bersabda: “Janganlah kalian memulai
mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan bila kalian bertemu
dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah dia untuk mengambil
jalan yang sempit”. HR. Muslim.

2
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ََ ٌ َّ
ّ
ﺳ
.ﻴﻪ
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ  وﻋﻠﻴ�ﻢ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ: ﻓﻘﻮلﻮا، )إذا ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴ�ﻢ أﻫﻞ الﻜﺘﺎب: َ�ُﻮل ا
ِ
Dari Anas  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Apabila ahli kitab (Yahudi dan
Nasrani) mengucapkan salam kepada kalian maka ucapkanlah “wa’alaikum”.
Muttafaq’alaih.

3
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 Barangsiapa yang melewati majlis yang berkumpul padanya orang Islam dan
orang kafir maka ucapkanlah salam dan niatkan untuk orang Islam.

ﻋﺒﺪة- �� ﻋ �ﻠﺲ ﻓﻴﻪ أﺧﻼط ﻣﻦ اﻤﻟﺴﻠﻤ� واﻤﻟﺮﺸ ﻦ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ز�ﺪ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ. وﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺮآن، ﻓﺪﺎﻋﻫﻢ إﻰﻟ اﷲ، ﻓ�ل،  وﻗﻒ اﻴﻟﻬﻮد ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻨﻟﻲﺒ-اﻷوﺛﺎن
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6157 dan Muslim no hadist: 337.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2167.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6258 dan Muslim no hadist: 2163.
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Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu `anhuma, bahwa Nabi  melewati suatu
majelis yang bercampur padanya antara orang Islam, musyrik (penyembah
berhala), dan Yahudi, lalu Nabi  mengucapkan salam kepada mereka, kemudian
beliau berhenti dan turun dari kendaraannya. Lalu mendakwahkan Islam kepada
mereka serta membacakan Al quran ". Muttafaq ’alaih. 1
 Mengucapkan salam saat masuk dan saat keluar.

ّ
ﺳ
 ﻓﺈذا أراد أن ﻳﻘﻮم؛، )ا اﻧﺘ� أﺣﺪ�ﻢ إﻰﻟ اﻤﻟﺠﻠﺲ؛ ﻓﻠيﺴﻠﻢ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
. ﻓﻠيﺴﺖ اﻷو� ﺑﺄﺣﻖ ﻣﻦ اﻵﺧﺮة ( َوَاهُ أﺑُﻮ دَاوُدَ واﻟﺮﺘﻣﺬي،ﻓﻠيﺴﻠﻢ

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah 

bersabda: “Bila salah seorang

kamu tiba di suatu majelis hendaklah ia mengucapkan salam dan bila hendak
berdiri ucapkanlah salam. Sebab ucapkan salam yang pertama tidak lebih berhak
dari ucapan salam yang terakhir”. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 2
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 Larangan menunduk saat bertemu:

(( ))ﻻ:  رﺳﻮل اﷲ الﺮﺟﻞ ﻣﻨﺎ ﻳﻠﻰﻘ أﺧﺎه أو ﺻﺪﻳﻘﻪ أﻳﻨﺤ� ﻪﻟ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺟﻞ: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
 ))ﻧﻌﻢ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي واﺑﻦ: ﻓﻴﺄﺧﺬه ﺑﻴﺪه و�ﺼﺎﻓﺤﻪ؟ ﻗﺎل: ))ﻻ(( ﻗﺎل: ﻓﻴﻠﺰﺘﻣﻪ و�ﻘﺒﻠﻪ؟ ﻗﺎل:ﻗﺎل
.ﻣﺎﺟﻪ
Dari Anas bin Malik  berkata: "Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah:
"Wahai rasulullah!, bila seorang muslim bertemu saudaranya atau temannya
apakah dia harus menunduk kepadanya? Nabi bersabda: "Tidak", orang itu
bertanya kembali: "Apakah dia harus memeluk dan menciumnya?. Beliau
bersabda: " Tidak", orang itu bertanya kembali: "Apakah dia berjabatan tangan?
Nabi bersabda: " Ya". H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah.

3
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 Fadhilah berjabat tangan:

ّ
ﺳ
( ﻓﻴﺘﺼﺎﻓﺤﺎن؛ إﻻ ﻏﻔﺮ ﻬﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺮﺘﻗﺎ، ) ﻣﻦ مﺴﻠﻤ� ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ اﻟﺮﺒاء
ِ

.َوَاهُ أﺑُﻮ دَاوُدَ واﻟﺮﺘﻣﺬي

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5663 dan Muslim no hadist: 1798.

2

. Sanad Hadist Jayyid, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5208 dan Tirmizi no hadist: 2706.

3

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :2728 dan Ibnu Majah no hadist: 3702.
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Dari Baraa’  berkata: “Rasulullah bersabda: “Tidaklah dua orang muslim
yang bertemu kemudian saling berjabat tangan, melainkan dosa keduanya
diampunkan sebelum mereka berpisah”. HR. Abu Daud dan Tirmizi. 1
 Kapan dianjurkan berjabat tangan dan merangkul.

 و�ذا ﻗﺪمﻮا ﻣﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﻌﺎﻧﻘﻮا( أﺧﺮﺟﻪ، إذا ﺗﻼﻗﻮا ﺗﺼﺎﻓﺤﻮا  ) أﺻﺤﺎب اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
.ﻄﺮﺒا� ﻲﻓ اﻷوﺳﻂ
Dari Anas  berkata: Bahwa para sahabat Nabi  apabila bertemu maka mereka
saling berjabat tangan, dan bila datang dari perjalanan jauh mereka saling
berpelukan". H.R. Tabrani dalam Al awsath. . 2
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 Cara menjawab salam dari orang ketiga:

ّ
ﺳ
 ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ورﻤﺣﺔ: )ﺬا ﺟﺮﺒ�ﻞ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻚ الﺴﻼم( ﻗﺎﻟﺖ: َ�ُﻮل ا
َل ﻲﻟ ر
: ﻗﺎﻟﺖ ﻦ ﺎﻋ�ﺸﺔ
ِ
ََ ٌ َّ
ّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ. ﺗﺮى ﻣﺎﻻ أرى،�َ و�ﺮ�ﺗﻪ
Dari `Aisyah radhiyallahu `anha berkata: Rasulullah  bersabda kepadaku: “Ini
Jibril

alaihi

salam

mengucapkan

salam

untukmu”,

aku

menjawab:

“Wa’alaihisalam warahmatullahi wabarakatuh, engkau dapat melihat sesuatu
yang tak kulihat”. Muttafaq ’alaih

3
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 ))ﻴﻚ وﻰﻠﻋ أﺑﻴﻚ الﺴﻼم(( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ: ﻓﻘﺎل،  ن أﻲﺑ ﻳﻘﺮﺋﻚ الﺴﻼم:  ﻓﻘﺎل  رﺟﻞ إﻰﻟ اﻨﻟﻲﺒ
.وأﺑﻮ داود
Seorang laki-laki datang kepada Nabi  berkata: "Bapakku berkirim salam
untukmu, Nabi  bersabda: "Alaika wa ala abikassalam". H.R Ahmad dan Abu
Daud. 4
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 Anjuran berdiri untuk menghormati orang yang datang atau membantunya

 ))ﻮمﻮا إﻰﻟ: ﻴﻟﻪ ﻓﺠﺎء ﻓﻘﺎل ﺑ ﺳﻌﻴﺪ أن أﻫﻞ ﻗﺮ�ﻈﺔ ﻧﺰلﻮا ﻰﻠﻋ ﺣ�ﻢ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻓﺄرﺳﻞ اﻨﻟﻲﺒ
. ))ﻮمﻮا إﻰﻟ ﺳﻴﺪ�ﻢ ﻓﺄﻧﺰلﻮه(( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ:و� ﻟﻔﻆ.ﺳﻴﺪ�ﻢ أو ﻗﺎل ﺧ��ﻢ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
1

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5212 dan Tirmizi no hadist: 2727.

2

. Sanad Hadist Jayyid, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al awsath no hadist :97.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3217 dan Muslim no hadist: 2447.

4

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 23492 dan Abu Daud no hadist: 5231.
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Dari Abu sa'id bahwa Bani Quraizah pasrah terhadap hukum yang akan
dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Maka Nabi  mengutus orang untuk
menjemputnya, tatkala Nabi  datang beliau bersabda: "Berdirilah untuk
menghormati pemimpin kalian, atau orang yang terbaik diantara kalian".
muttafaq alaih . 1
Dalam riwayat yang lain: "Berdirilah untuk menghormati pemimpin kalian dan
berilah dia tempat duduk ". H.R . Ahmad. 2

 ﻣﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻛﺮم  ﺎ رأﻳﺖ أﺣﺪا ﺎﻛن أﺷﺒﻪ ﺳﻤﺘﺎ وﻫﺪﻳﺎ ودﻻ ﺑﺮﺳﻮل اﷲ: ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
 و�ن إذا دﺧﻞ، وأﺟﻠﺴﻬﺎ ﻲﻓ �ﻠﺴﻪ، وﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪﻫﺎ، ﺎﻛﻧﺖ إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎم إﻴﻟﻬﺎ،وﺟﻬﻬﺎ
. ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي. وأﺟﻠﺴﺘﻪ ﻲﻓ �ﻠﺴﻬﺎ، ﻓﻘﺒﻠﺘﻪ، ﻓﺄﺧﺬت ﺑﻴﺪه،ﻴﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ إﻴﻟﻪ
Dari 'Aisyah radhiyallahu `anha berkata: " Aku tidak melihat orang yang paling
mirip dengan Rrasulullah  dari sisi akhlak dan prilakunya selain Fatimah
radhiyallahu `anha. Apabila Fatimah masuk ke rumah Rasulullah  maka
Nabipun berdiri lalu memegang tangan Fatimah dan menciumnya serta
memberinya tempat duduk pada tempat beliau duduk. Dan apabila Nabi  masuk
ke rumah Fatimah maka Fatimah berdiri lalu memegang tangan Nabi dan
menciumnya serta memberinya tempat duduk di tempat dia duduk. H.R Abu
Daud dan Tirmizi. 3
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 Makruh berdiri untuk menghormati orang tertentu:

 )) ﺮﺳه أن ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻪﻟ الﺮﺟﺎل ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻓﻠﻴتﺒﻮء ﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ: ﻳﻘﻮل  ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ:ﻗﺎل ﻋﻦ ﻣﻌﺎو�ﺔ
.ﻨﻟﺎر(( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي
Dari

Mu'awiyah



berkata:

aku

mendengar

Rasulullah



bersabda:

"Barangsiapa yang merasa senang orang –orang berdiri untuk menghormatinya
maka sediakanlah tempat untuknya di neraka". H.R Abu Daud dan Tirmizi. 4
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1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6262 dan Muslim no hadist: 1768.

2

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 25610.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5217 dan Tirmizi no hadist: 3872.

4

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5229 dan Tirmizi no hadist: 2755.
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 Mengucapkan salam tiga kali jika salam tidak terdengar oleh orang:

ً
 و�ذا أﻰﺗ ﻰﻠﻋ ﻗﻮم ﻓﺴﻠﻢ، ن إذا ﺗ�ﻠﻢ ﺑ�ﻠﻤﺔ أﺎﻋدﻫﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻨﻪ  اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ أ�ﺲ
ً
.ُّ  َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي.ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺛﻼﺛﺎ
Dari Anas  bahwa Nabi  apabila mengucapkan suatu kata, beliau
mengulanginya tiga kali hingga ucapan tersebut dipahami, dan apabila
mendatangi suatu kaum maka beliau memulai mengucapkan salam kepada
mereka, beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali” HR. Bukhari . 1
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 Mengucapkan salam untuk jama'ah:

 ))ﺰئ ﻋﻦ اﺠﻟﻤﺎﻋﺔ إذا مﺮوا أن �ﺴﻠﻢ أﺣﺪﻫﻢ و�ﺰئ: ﻗﺎل  أن رﺳﻮل اﷲ ﺑﻦ أﻲﺑ ﻃﺎﻟﺐ

ﻲﻠﻋ

.ﻦ اﺠﻟﻠﻮس أن ﻳﺮد أﺣﺪﻫﻢ(( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود
Dari Ali bin Abi Thalib , Rasulullah  bersabda: "Mencukupi bagi sebuah
rombongan saat melewati (suatu kaum yang sedang duduk) salah seorang dari
mereka mengucapkan salam (untuk kaum tersebut) dan mencukupi bagi jamaah
yang sedang duduk itu bahwa salah seorang dari mereka menjawab salam
tersebut"". H.R. Abu Daud.

2
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 Larangan menjawab salam saat buang hajat:

 أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ. ﻳﺒﻮل ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺟﻼ مﺮ ورﺳﻮل اﷲ
Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma seorang laki-laki lewat saat Rasulullah 
sedang buang air kecil, lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi.
namun beliau tidak menjawabnya. H.R. Muslim .

3
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: ﻮل ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻰﺘ ﺗﻮﺿﺄ ﺛﻢ اﻋﺘﺬر إﻴﻟﻪ ﻓﻘﺎل   أﻰﺗ اﻨﻟﻲﺒ ﻦ اﻤﻟﻬﺎﺟﺮ ﺑﻦ ﻗﻨﻔﺬ
.))إ� ﻛﺮﻫﺖ أن أذﻛﺮ اﻋﺰ وﺟﻞ إﻻ ﻰﻠﻋ ﻃﻬﺮ(( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ
Dari Muhajir bin Qunfuz  bahwa dia mendatangi Rasulullah  saat kencing, lalu
dia mengucapkan salam kepada Nabi. Namun beliau tidak menjawabnya
1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :95.

2

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5210.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :370.
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sehingga berwudhu kemudian meminta maaf seraya bersabda "Aku tidak suka
menyebut Asma Allah kecuali dalam keadaan suci". H.R. Abu Daud dan Nasa'I .1
 Dianjurkan

menggembirakan

orang

yang

datang

dan

menanyakan

identitasnya agar dihormati sesuai dengan keadaannya.

: ﻓﻘﺎل   وﻓﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘيﺲ أﺗﻮا اﻨﻟﻲﺒ: ﻨﺖ أﺗﺮﺟﻢ ﺑ� اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و�� اﻨﻟﺎس ﻓﻘﺎل:  أﻲﺑ ﻤﺟﺮة ﻗﺎل
 ))مﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮم أو ﺑﺎلﻮﻓﺪ ﻏ� ﺧﺰاﻳﺎ وﻻ ﻧﺪا�(( ﻣﺘﻔﻖ: ﻓﻘﺎل،  ر�ﻴﻌﺔ:))ﻣﻦ الﻮﻓﺪ؟ أو ﻣﻦ اﻟﻘﻮم ؟(( ﻗﺎلﻮا
.ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abi Jamrah berkata: aku menjadi penterjemah antara Ibnu Abbas dan orangorang. Dia bertanya: Utusan datang kepada Nabi  .Lalu Nabi bersabda:
"Siapakah utusan tersebut? atau siapakah kaum yang dating ini?. Para shahabat
menjawab: "Rabi'ah". Nabi bersabda:

"Selamat datang wahai kaum! Selamat

datang wahai para utusan!, anda tidak akan terhina dan tidak akan menyesal".
Muttafaq alaih . 2
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 Makruh mengucapkan salam dengan kalimat: Alaikassalam.

 وﻟ�ﻦ، ))ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻠﻴﻚ الﺴﻼم: ﻓﻘﺎل،  ﻋﻠﻴﻚ الﺴﻼم: ﻓﻘﻠﺖ  ﻴﺖ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ
. الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ(( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي:ﻗﻞ
Dari Jabir bin Sulaim  berkata: "Aku mendatangi Nabi  lalu mengucapkan:
"Alaikassalam". Maka beliau bersabda: "Janganlah mengucapkan Alaikassalam,
akan tetapi ucapkanlah: "Assalamualaik". H.R. Abu Daud dan Tirmizi .

30F

3

. ))ن ﻋﻠﻴﻚ الﺴﻼم ﺤﺗﻴﺔ اﻤﻟﻮ�(( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود:و� ﻟﻔﻆ
Dalam riwayat yang lain: "Karena uacapan alaikassalam adalah ucapan salam
untuk orang yang telah wafat. H.R. Abu Daud.

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 17 dan Nasa'I no hadist :38.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 87 dan Muslim no hadist :17.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 5209 dan Tirmizi no hadist :2722.
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Adab Makan Dan Minum
 Makanan orang islam haruslah yang halal lagi baik:
Allah  berfirman:

ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ّ َ ُّ� ٓ
ُ ۡ َ ۡ ُ َٰ َۡ َ َ َٰ ّ َ
َ
َ
ُ ك ُروا ْ َِ ّ ِ إِن ُك
ٰ ﴿
: ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ نت ۡم ِيَّاهُ � ۡع ُب ُدون
ت ما رزق��م وٱش
�
ي
ط
ِن
م
ََ ها ٱَِين ءامنوا �وا
ِ ِ
[١٧٢

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang
Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar
kepada-Nya kamu menyembah". (Q.S. Al Baqarah: 172) .
Allah  berfirman:

ۡ َ َّٰۡ
ّ ّ ُۡ
َ ُّ َ ُ ّ َ ّ
ۡ َ َُ ُ َ
ُ ُ َُۡ
ُ َ
ُ
ً
ۡ
ّ
يل يأمرهم
�
ٱ
و
ة
ٮ
ر
و
َ
ٱ
�
م
ه
ِند
ع
ا
�و
ت
ك
م
ۥ
ه
ون
د
�
ِي
َ
ٱ
ّ
�
ٱ
ٱ
ول
َين َتَبِعون ٱرَس
ِ
ِ ﴿ ٱ
َِ
ِ
ِ�
ِ
ِ ِ
َِ�ّ
َ ٰ ٓ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ّ َ ُ َ ٰ َ ّ ّ ُ ُ َ َُّ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُحِل
ۡ ۡ
[١٥٦ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف........ َ�ِث
�ت و�ح ِرم علي ِهم ٱ
وف و�نهٮهم ع ِن ٱلمنك ِر و
ِ ب ِٱل َمع ُر
ِ �ِلهم ٱطَي
"(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya)
mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang
menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari
mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik
dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (Q.S. Al A'raaf: 157)
 Membaca bismillah saat hendak makan dan meraih makanan yang ada
di dekat kita:

ّ
ﺳ
 و�ﻧﺖ ﻳﺪي ﺗﻄيﺶ ﻲﻓ الﺼﺤﻔﺔ ﻓﻘﺎل َ�ُﻮل ا
َﺖ ﻏﻼﻣﺎً ﻲﻓ ﺣﺠﺮ ر
: ﻗﺎل ﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﻲﺑ ﺳﻠﻤﺔ
ِ
ّ
ّ
ﺳ
. و� مﺎ ﻳﻠﻴﻚ(( ﻤﺎ زاﻟﺖ ﺗﻠﻚ ﻃﻌﻤﻲﺘ ﺑﻌﺪ، و� ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ، - ))ﻳﺎ ﻏﻼم! ﻢ ا�َ –ﻌﺎﻰﻟ: َ�ُﻮل ا
َ ر
ِ
َّ
َْ
ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Umar bin Abu Salamah : “Sewaktu aku kecil saat berada dalam asuhan
Rasulullah  dan ketika makan tanganku sering ke sana ke mari (saat
mengambil makanan) pada sebuah nampan, lalu Rasulullah  bersabda
kepadaku: “Hai annak!, ucaplah bismillah dan makan dengan tangan kananmu
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serta ambil bagian yang berada di dekatmu”, semenjak itu selalu cara makanku
(seperti) apa yang diajarkan Rasulullah ”. Muttafaq ’alaih.

1

ّ
ﺳ
: ) �ﻲﺴ أن ﻳﺬﻛﺮ  اﺳﻢ اﷲ ﻲﻓ أول ﻃﻌﺎﻣﻪ؛ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺣ� ﻳﺬﻛﺮ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ مﺴﻌﻮد
ِ
ّ
 و�ﻤﻨﻊ اﺨﻟﺒﻴﺚ ﻣﺎ ﺎﻛن ﻳﺼﻴﺐ ﻣﻨﻪ( رواه اﺑﻦ ﺣﺒﺎن، ﻓﺈﻧﻪ �ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪا،ُا�َ وَّﻪﻟَُ وَآﺧِﺮَه
ِ
.�واﺑﻦ الﺴ

Dari Ibnu Mas'ud  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Apabila salah seorang
kamu makan hendaklah mengucapkan bismillah, maka jika lupa mengucapkan

َ َ
ُ
ُ
َ
َ
bismillah di awalnya, ucapkanlah: آﺧﺮه
ِ َِّ ﻲﻓ أَوّﻪﻟ و

(dengan nama Allah di awal dan dia akhir) dengan demikain dia seperti makan
dari awal lagi, dan setan terhalangi untuk ikut makan bersamanya, yang mana
sebelumnya dia telah mendapat bagian dari makanan tersebut
Hibban dan Ibnu Sunni.

”. HR Ibnu

2

302F

 Makan dan minum harus menggunakan tangan kanan:

 و�ذا ﺮﺷب،  ))ذا أ�ﻞ أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠﻴﺄ�ﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ: ﻗﺎل ﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺳﻮل اﷲ
.ﺸب ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ؛ ﻓﺈن الﺸﻴﻄﺎن ﻳﺄ�ﻞ �ﺸﻤﺎﻪﻟ و�ﺮﺸب �ﺸﻤﺎﻪﻟ(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhu , bahwa Rasulullah  bersabda: "Apabila
kalian makan maka makanlah dengan menggunakan tangan kanan, bila
minum minum maka gunakanlah tangan kanan. Karena sesungguhnya setan
makan dan minum dengan tangan kirinya". H.R. Muslim 3
30F

 Bernafas saat minum di luar gelas.

ّ
ﺳ
.(( وأمﺮأ، وأﺑﺮأ، ))إﻧﻪ أروى: و�ﻘﻮل،ً  ﻳتﻨﻔﺲ ﻲﻓ الﺮﺸاب ﺛﻼﺛﺎ َ�ُﻮل ا
َن ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5376 dan Muslim no hadist :2022.

2

. hadist shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban no hadist 5213 dan Ibnu Sunni no hadist :461.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2020.
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Dari Anas  berkata: Rasulullah  bernafas dalam sekali minum tiga kali, dan
bersabda: "Sesungguhnya dengan begini dahaga lebih hilang , lepas dan lebih
enak" . Muttafaq ’alaih 1
 Cara memberi minum kepada orang lain:.

ّ
 ﺳ ﻋﻦ أ�ﺲ
، ﻓﺮﺸب  وﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ أﻋﺮاﻲﺑ وﻋﻦ �ﺴﺎره أﺑﻮ ﺑ�ﺮ،  ﺑﻠﻦﺒ ﻗﺪ ﺷﻴﺐ ﺑﻤﺎء َ�ُﻮل ا
َن ر
ِ
ََ ٌ َّ
. ﻴﻪ
ِ  )اﻷﻳﻤﻦ ﻓﺎﻷﻳﻤﻦ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ:ﻢ أﻋﻄﻰ اﻷﻋﺮاﻲﺑ؛ وﻗﺎل
Dari Anas  bahwa Rasulullah  dihadiahkan susu yang telah bercampur air,
sedangkan di sebelah kanan beliau ada seorang Arab Badui dan di sebelah kiri
beliau ada Abu Bakar , maka beliau minum kemudian memeberikannya
kepada si Badui, beliau bersabda: “Yang paling kanan, kemudian yang paling
kanan”. Muttafaq ’alaih. 2
305F

 Larangan minum dengan berdiri:

. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.  ﺟﺮ ﻋﻦ الﺮﺸب ﻗﺎﺋﻤﺎ  اﻨﻟﻲﺒ:  أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري
Dari Abu Sa'id Al khudri  “bahwa Nabi  menghardik orang yang minum sambil
berdiri”. H.R. Muslim .

3

306F

 ))ﺮﺴك أن �ﺮﺸب: ﻟﻪ؟ ﻗﺎل: ))ﻗﻪ(( ﻗﺎل: ى رﺟﻼ �ﺮﺸب ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻘﺎل ﻪﻟ  اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
.� الﺸﻴﻄﺎن(( ﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﺪﻟار، ))ﻧﻪ ﻗﺪ ﺮﺷب ﻣﻌﻚ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺮﺷ ﻣﻨﻪ: ﻗﺎل، ﻻ:ﻌﻚ اﻬﻟﺮ؟(( ﻗﺎل
Dari Abu Hurairah  bahwa Nabi  melihat seseorang laki-laki minum sambil
berdiri, lalu beliau bersabda: "Tahan dia! orang itu berkata: "Kenapa?" maka Nabi
bersabda: "Apakah engkau senang jika seekor kucing ikut minum bersamamu? Ia
berkata: "Tidak". Nabi  bersabda:,"Sungguh telah ikut minum bersamamu yang
lebih buruk dari kucing, yaitu setan". H.R. Ahmad dan Darimi. 4
307F

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5631 dan Muslim no hadist :2028.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2352 dan Muslim no hadist :2029.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2025.

4

. hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 7990 dan Darimi no hadist :2052.
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 Larangan makan dan minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak:

ّ
ﺳ
 وﻻ �ﺮﺸ�ﻮا ﻲﻓ آﻧﻴﺔ اﺬﻟﻫﺐ، )ﺴﻮا اﺤﻟﺮ�ﺮ وﻻ اﺪﻟﻳﺒﺎج: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
:ﻗﺎل ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ
ِ
َّ
َْ
.و وﻻ ﺗﺄ�ﻠﻮا ﻲﻓ ﺻﺤﺎﻓﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻬﻟﻢ ﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴﺎ؛ و ﻨﻟﺎ ﻲﻓ اﻵﺧﺮة( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Huzaifah  aku mendengar Rasulullah  bersabda: “Janganlah kalian
memakai sutera, dan kain tenun dari sutera, dan jangan pula minum pada bejana
emas dan perak, dan jangan makan pada nampannya” karena Perhiasan
tersebut adalah untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan untuk kita di akhirat
kelak”. Muttafaq ’alaih.

1

308F

 Cara memakan makanan:

ّ
ﺳ
 و�ﻠﻌﻖ ﻳﺪه ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﺴﺤﻬﺎ أﺧﺮﺟﻪ، ﻳﺄ�ﻞ ﺑﺜﻼث أﺻﺎﺑﻊ َ�ُﻮل ا
َن ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
ِ

.مﺴﻠﻢ

Dari Ka'ab bin Malik  berkata: Rasulullah  makan dengan menggunakan tiga
jari dan menjilat tangannya sebelum diseka. H.R. Muslim . 2
309 F

ّ
ﺳ
 )إذا ﺳﻘﻄﺖ ﻟﻘﻤﺔ أﺣﺪ�ﻢ؛: ﻟﻌﻖ أﺻﺎﺑﻌﻪ اﺜﻟﻼث وﻗﺎل،ً ن إذا أ�ﻞ ﻃﻌﺎﻣﺎ َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ

 )ﺈﻧ�ﻢ ﻻ ﺗﺪرون ﻲﻓ: وﻻ ﻳﺪﻋﻬﺎ لﻠﺸﻴﻄﺎن( وأمﺮ أن �ﺴﻠﺖ اﻟﻘﺼﻌﺔ؛ ﻗﺎل،ﻓﻠﻴﻤﻂ ﻋﻨﺎ اﻷذى وﻴﻟﺄ�ﻠﻬﺎ
.ي ﻃﻌﺎﻣ�ﻢ اﻟﺮﺒ�ﺔ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Anas  bahwa apabila Rasulullah  selesai memakan makanannya maka
beliau menjilat tiga jarinya dan bersabda: “Apabila suapan salah seorang kamu
terjatuh, ambillah dan bersihkanlah dari kotoran lalu makanlah, dan jangan

membiarkannya untuk setan,” dan beliau memerintahkan agar nampan tempat
makan juga dijilat, beliau bersabda: “Sesungguhnya kalian tidak mengetahui
pada bagian manakah adanya keberkahan dari makanan kalian.” HR. Muslim . 3
310 F

ّ
ﺳ
  ﻳﻘﺮن الﺮﺟﻞ ﺑ� اﺘﻟﻤﺮﺗ� ﺣﻰﺘ �ﺴﺘﺄذن أﺻﺤﺎﺑﻪ َ�ُﻮل ا
َ� ر
:ﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ِ

.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5426 dan Muslim no hadist :2067.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2032.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2034.
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Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma berkata: Rasulullah  melarang seseorang
makan dua biji kurma sekaligus kecuali bila temannya mengizinkannya.
Muttafaq alaih. 1
31F

 وﻴﻟﻌﻂ، وﻴﻟﺄﺧﺬ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ، وﻟيﺮﺸب ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ،  ))ﻞ أﺣﺪ�ﻢ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ: ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
. و�ﺄﺧﺬ �ﺸﻤﺎﻪﻟ(( أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، و�ﻌﻄﻲ �ﺸﻤﺎﻪﻟ، و�ﺮﺸب �ﺸﻤﺎﻪﻟ، ﻪ؛ ﻓﺈن الﺸﻴﻄﺎن ﻳﺄ�ﻞ �ﺸﻤﺎﻪﻟ
Dari Abu Hurairah  bahwa Nabi  bersabda: "Makanlah dengan tangan kanan,
minumlah dengan tangan kanan, ambillah dengan tangan kanan dan memberi
dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri, minum dengan
tangan kiri, memberi dengan tangan kiri dan mengambil dengan tangan kiri. H.R.
Ibnu Majah.2
312F

 Ukuran makanan yang dimakan

ّ
ﺳ
 ﺤﺑﺴﺐ، ))مﻸ آد� وﺎﻋء ﺮﺷاً ﻣﻦ ﺑﻄﻦ: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﺎل ﺳﻤﻌﺖ ر
 ﻋﻦ ﻣﻘﺪام ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﻳ�ﺮب
ِ
 وﺛﻠﺚ ﻨﻟﻔﺴﻪ(( َر َو ُاه، وﺛﻠﺚ لﺮﺸاﺑﻪ، ﻓﺜﻠﺚ ﻟﻄﻌﺎﻣﻪ، ﻓﺈن ﺎﻛن ﻻ �ﺎﻟﺔ، آدم أ�ﻼت ﻳﻘﻤﻦ ﺻﻠﺒﻪ
ﺘِّﻣ
.ِﺬِي ُّ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

Dari Miqdam bin Ma’di Karib  berkata: “Aku mendengar Rasulullah 
bersabda: “Tidaklah seorang anak Adam memenuhi rongga yang lebih buruk dari
pada lambungnya, cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap untuk
menegakkan tulang punggungnya, maka jika ingin lebih juga maka sepertiga
lambungnya untuk makanannya, sepertiga yang lain untuk minumannya dan
sepertiga yang lainnya untuk bernafas”. HR. Tarmizi dan Ibnu Majah.

3

31F

 Larangan mencela makanan:

ً
ََ ٌ َّ
ّ
.ﻴﻪ
 ﺎ ﺎﻋب َر ُﺳﻮ: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ  ن اﺷﺘﻬﺎه أ�ﻠﻪ و�ن ﻛﺮﻫﻪ ﺗﺮ�ﻪ ﻣُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ: ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻗﻂ َ� ا
ِ

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2455 dan Muslim no hadist :2045.

2

. hadist shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah no hadist 3266.

3

. hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 2380 dan Ibnu Majah no hadist 2064.
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Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  tidak pernah sedikitpun mencela
makanan, bila beliau menyukainya maka beliau memakannya, dan apabila tidak
menyukainya maka beliau meninggalkannya”. Muttafaq ’alaih.

1

 Larangan makan banyak:

 ))ﺮ ﻳﺄ�ﻞ ﻲﻓ ﺳﺒﻌﺔ أﻣﻌﺎء واﻤﻟﺆﻣﻦ ﻳﺄ�ﻞ ﻲﻓ ﻣﻰﻌ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
.واﺣﺪ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma, dari Nabi  bersabda: "Orang kafir makan
untuk memenuhi tujuh lambung, sedangkan orang mukmin makan untuk
memenuhi satu lambung". Muttafaq ’alaih. 2
315F

 Fadhilah memberi makan dan berbagi makanan:

،� )ﻌﺎم الﻮاﺣﺪ ﻳ�ﻲﻔ اﻻﺛن: ﻳﻘﻮل ﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ
. وﻃﻌﺎم ا�ﻌﺔ ﻳ�ﻲﻔ اﺜﻟﻤﺎﻧﻴﺔ( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ،ﻃﻌﺎم اﻻﺛن� ﻳ�ﻲﻔ اﻷر�ﻌﺔ
Dari Jabir  dia berkata: aku mendengar rasulullah  bersabda:

“Makanan

untuk seorang mencukupi dua orang, makanan untuk dua orang mencukupi
empat orang, makanan untuk empat orang mencukupi delapan orang”. HR.
Muslim. 3
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ّ
ﺳ
 )ﺗﻄﻌﻢ: أي اﻹﺳﻼم ﺧ�؟ ﻗﺎل: َ�ُﻮل ا
َ ا�َّ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺟﻼً ﺳﺄل ر
ﻋﻦ
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  وﺗﻘﺮأ الﺴﻼم ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺖ وﻣﻦ لﻢ ﺗﻌﺮف( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ،ﻄﻌﺎم
Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhuma, bahwa seorang lelaki bertanya
kepada Rasulullah : “Islam apakah yang paling baik?”, beliau bersabda:
“Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal
dan orang yang tidak kau kenal”. Muttafaq ’alaih.

4

317F

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5409 dan Muslim no hadist :2064.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5393 dan Muslim no hadist :2060.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2059.

4

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6236 dan Muslim no hadist :39.
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ّ
ﺳ
 أﺧﺮﺟﻪ.  ذا أﻲﺗ ﺑﻄﻌﺎم أ�ﻞ ﻣﻨﻪ و�ﻌﺚ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻲﻟ َ�ُﻮل ا
َن ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ أﻳﻮب اﻷﻧﺼﺎري
ِ
.مﺴﻠﻢ

Dari Abu Ayyub Al Anshari  berkata: Rasulullah  bila dihadiahkan makanan
maka beliau memakan (sebagiannya) dan mengirim sisanya kepadaku . HR.
Muslim . 1
318F

 Anjuran memuji makan yang dimakan:

 ﻓﺪﺎﻋ ﺑﻪ،  ﻋﻨﺪﻧﺎ إﻻ اﺨﻟﻞ: ﺳﺄل أﻫﻠﻪ اﻷدم ﻓﻘﺎلﻮا ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
. ﻧﻌﻢ اﻷدم اﺨﻟﻞ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ، )ﻢ اﻷدم اﺨﻟﻞ:ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺄ�ﻞ؛ و�ﻘﻮل
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi  meminta lauk
kepada para isterinya, mereka berkata: “Kami tidak mempunyai apa-apa kecuali
cuka”, lalu beliau meminta cuka tersebut dan mulai makan (roti) dengannya,
dan bersabda: “Lauk yang paling enak adalah cuka, lauk yang paling enak
adalah cuka ”. HR. Muslim.

2
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 Larangan meniup minuman:

. وأن ﻳﻨﻔﺦ ﻲﻓ الﺮﺸاب، لﺮﺸب ﻲﻓ ﺛﻠﻤﺔ اﻟﻘﺪح  ﻧ� رﺳﻮل اﷲ: أﻧﻪ ﻗﺎل  أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري
.ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي
Dari Abu Sa'id Al Khudri , berkata: Rasulullah  melarang minum dari bagian
gelas yang retak dan melarang meniup minuman". H.R. Abu Daud dan Tirmizi. 3
320F

 Orang yang memberi minum, dialah yang terakhir minum:

ً اهُ اﻟﺮﺘِّﻣ
ُّ ِﺬِي
َ . ( ) ﺳﺎﻲﻗ اﻟﻘﻮم آﺧﺮﻫﻢ ﺮﺷ�ﺎ: و� آﺧﺮه ﻗﺎل  ﺧﻄﺒﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻗﺘﺎدة
Dari Abu Qatadah  berkata Rasulullah  berkhutbah kepada kami yang di
akhir khutbahnya beliau bersabda: “Orang yang yang menuangi minum untuk
suatu kaum dialah yang paling akhir minum”. HR. Muslim .
1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2053.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2052.

3

. hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3722 dan Tirmizi no hadist 1887.

135

321F

1

 Anjuran makan secara bersama:

ّ
ّ
 ﺳ: ﻗﺎلﻮا َ�ُﻮل ا
ﺳ
،ُﻮل ا�َ! إﻧﺎ ﻧﺄ�ﻞ وﻻ �ﺸﺒﻊ
َﺎ ر
َن أﺻﺤﺎب ر
:ﻦ وﺣﻲﺸ ﺑﻦ ﺣﺮب ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪه
ِ
ِ
ّ
( واذﻛﺮوا اﺳﻢ ا�َ ﻳﺒﺎرك ﻟ�ﻢ ﻓﻴﻪ، )ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻮا  ﻃﻌﺎﻣ�ﻢ: ﻗﺎل. ﻧﻌﻢ: )ﻠﻌﻠ�ﻢ ﺗﻔﺮﺘﻗﻮن( ﻗﺎلﻮا:ﻗﺎل
.رواه أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Dari Wahsyi bin Harb, dari bapaknya, dari kakeknya bahwa para sahabat
Rasulullah  berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi
kami tidak kenyang”, beliau bersabda:

“Kemungkianan kalian makan secara

berpisah-pisah”, mereka berkata: “Benar”, lalu beliau bersabda: “Makanlah
secara bersama atau kumpulkan makanan kalain dalam satu nampan, kemudian
makanlah bersama, lalu ucapkan bismillah, niscaya makanan kalian akan
diberkahi”. HR Abu Daud dan Ibnu Majah.

2
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 Memuliakan tamu dan menjamunya dengan sendiri:
Allah  berfirman:

َ َۡ
ۡ ُۡ َ َۡ
َ ُ َ ُّ ٞ ۡ َ ٞ ٰ َ َ َ َ ٗ ٰ َ َ ْ ُ َ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ ۡ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ٰ
٢  إِذ دخلوا عليهِ �قالوا س�ماۖ قال س�م قوم نكرون٢ �ِ﴿ هل �تٮك حدِيث ضي ِف إِب� ٰهِيم ٱلمكرم
َ ََ
َ ُ ُ َۡ ََ َ َ ۡ َۡ ٓ ُ َ ّ
َ اغ ِ �َٓ ٰ أَ ۡهلِهِۦ َف
َ جا ٓ َء ب ِع ۡجل
[٢٧ ،٢٤ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٢  َقَرَ�هۥ إِ� ِهم قال �� تأ�لون٢ �
م
س
فر
ِ
ٖ
ٖ ِ
"Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu
malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke
tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun
(kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal." Maka dia pergi dengan diamdiam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.
Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda
makan." (Q.S. Az Dzariyat: 24-27 )

ّ
ﺳ
 ) ﺎﻛن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻴﻟﻮم اﻵﺧﺮ؛ ﻓﻠﻴﻜﺮم ﺿﻴﻔﻪ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 أﻲﺑ ﺮﺷ�ﺢ الﻜﻌﻲﺒ
ِ
ّ
ﺳ
 الﻀﻴﺎﻓﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﻤﺎ ﺎﻛن وراء ذلﻚ؛ ﻓﻬﻮ. )ﻮﻣﻪ وﻴﻟﻠﺘﻪ:ُﻮل ا�َ! ﻗﺎل
َﻣﺎ ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ ﻳﺎ ر
:ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ( ﻗﺎلﻮا
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﺻﺪﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :681.

2

. hadist hasan diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3764 dan Ibnu Majah no hadist 3286.
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Dari Abi Syuraih  Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada
Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya selama hari
istimewa”, para sahabat berkata: “Apa hari istimewa itu wahai Rasulullah?”,
beliau bersabda: “Sehari semalam, sedangkan menjamu tamu selama tiga hari,
lebih dari itu adalah sedekah untuk tuan rumah”. Muttafaq ’alaih. 1
32F

 Sikap duduk saat makan:

ّ
ﺳ
.  )إ� ﻻ آ�ﻞ ﻣﺘﻜﺌﺎ( َوَاهُ اﺒﻟﺨﺎري:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﺟﺤﻴﻔﺔ
ِ
Dari Abu Juhaifah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Aku tidak pernah makan
dalam keadaan duduk bertelekan”. HR. Bukhari .

2
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ً
ً
ً
ّ
ﺳ
. َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ. ﺟﺎلﺴﺎ ﻣﻘﻌﻴﺎ ﻳﺄ�ﻞ ﺗﻤﺮا َ�ُﻮل ا
َأﻳﺖ ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ
Dari Anas  berkata: “Aku melihat Rasulullah  duduk iqa'a (yaitu dengan
menempelkan pantat ke lantai dan menegakkan dua betisnya) pada saat makan
kurma”. HR. Muslim.

3

325F

ّ
ﺳ
 ﻣﺎ: ﻘﺎل أﻋﺮاﻲﺑ. ﻋ ر�ﺒتﻴﻪ ﻳﺄ�ﻞ َ�ُﻮل ا
َﺎة ﻓﺠﺜﺎ ر
  ﻫﺪﻳﺖ لﻠﻨﻲﺒ: ﻗﺎل  ﻋﺒﺪ ا�َّ ﺑﻦ �ﺮﺴ
ِ
ً
ً
ّ
ّ
ﺳ
 )ن ا�َ ﺟﻌﻠ� ﻋﺒﺪا ﻛﺮ�ﻤﺎً؛ ولﻢ �ﻌﻠ� ﺟﺒﺎرا ﻋﻨﻴﺪا( رواه أﺑﻮ داود: َ�ُﻮل ا
َه اﺠﻟﻠﺴﺔ؟ ﻓﻘﺎل ر
ِ

.واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

Dari Abdullah bin Busur  berkata: “Di hadiahkan kepada Nabi  daging
kambing maka Rasulullah  duduk berlutut, seorang Arab Badui berkata:
“Duduk apakah ini?”, Rasulullah  bersabda: “Sesungguhnya Allah telah
menjadikanku seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikanku seorang
sombong lagi pembangkang”. H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah. 4
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 Cara makan orang yang sibuk:

ّ
ﺳ
� و. ﻳﺄ�ﻞ ﻣﻨﻪ أ�ﻼ ذر�ﻌﺎ، ﻳﻘﺴﻤﻪ وﻫﻮ �ﺘﻔﺰ  ﻓﺠﻌﻞ اﻨﻟﻲﺒ، ﻤﺮ َ�ُﻮل ا
َﺗ ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ

. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ. أ�ﻼ ﺣﺜيﺜﺎ: �رواﻳﺔ زﻫ

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6135 dan Muslim no hadist :48.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5398.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2044.

4

. hadist hasan diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3764 dan Ibnu Majah no hadist 3199.
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Dari Anas  berkata: "Rasulullah  dihadiahi kurma, lalu beliau membaginya
dengan terburu-buru dan memakan sebagiannya dengan tergesa-gesa". H.R.
Muslim . 1
327F

 Menutup bejana dan menyebut Asma Allah sebelum tidur:

ّ
 ﺳ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
، واذﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ، وأﻃﻔﺊ مﺼﺒﺎﺣﻚ، واذﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ، ))وأﻏﻠﻖ ﺑﺎﺑﻚ... : ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
ِ
. ولﻮ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺷيﺌﺎ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﻤﺧﺮ إﻧﺎءك واذﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ،أوك ﺳﻘﺎءك واذﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ

Dari Jabir  bahwa Rasulullah  bersabda: … tutuplah pintumu dan sebutlah
nama Allah, matikanlah lampumu dan sebutlah nama Allah, tutuplah bejana
airmu dan sebutlah nama Allah dan tutuplah bejana makananmu dan sebutlah
nama Allah, sekalipun hanya sekedar dengan meletakkan sesuatu yang
melintang di atasnya. Muttafaq alaih . 2
328F

 Makan bersama pembantu:

 ﻓﻠﻴﻨﺎوﻪﻟ ﻟﻘﻤﺔ، )ا أﻰﺗ أﺣﺪ�ﻢ ﺧﺎدﻣﻪ ﺑﻄﻌﺎﻣﻪ؛ ﻓﺈن لﻢ �ﻠﺴﻪ ﻣﻌﻪ: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ُّ  ؛ ﻓﺈﻧﻪ و� ﻋﻼﺟﻪ( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي-�أو أ�ﻠﺔ أو أ�ﻠﺘ- �أو ﻟﻘﻤﺘ
Dari Abu Hurairah  dari Nabi  bersabda:

“Apabila pelayan membawa

makanan untuk salah seorang di antara kalian dan dia tidak mau duduk
bersamanya maka berilah dia satu suap atau dua suap

makanan karena

sesungguhnya dialah yang telah membuatnya”. Muttafaq alaih . 3
329F

 Apabila masuk waktu Isya, hendaklah tidak terburu-buru menyelesaikan
makan malam:

 ))إذا وﺿﻊ اﻟﻌﺸﺎء وأﻗﻴﻤﺖ الﺼﻼة ﻓﺎﺑﺪؤوا ﺑﺎﻟﻌﺸﺎء(( ﻣﺘﻔﻖ: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
.ﻋﻠﻴﻪ

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2044.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 3280 dan Muslim no hadist :2012.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5460 dan Muslim no hadist :1663.
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Dari Anas bin Malik  dari Nabi  bersabda: "Apabila makan malam telah
dihidangkan dan waktu shalat Isya telah masuk maka mulailah makan malam
terlebih dahulu". Muttafaq alaih .

1

30F

 Cara makan memakai nampan:

، ))ا أ�ﻞ أﺣﺪ�ﻢ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﻼ ﻳﺄ�ﻞ ﻣﻦ أﻰﻠﻋ الﺼﺤﻔﺔ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
.�ﻦ ﻴﻟﺄ�ﻞ ﻣﻦ أﺳﻔﻠﻬﺎ؛ ﻓﺈن اﻟﺮﺒ�ﺔ ﺗ�ل ﻣﻦ أﻋﻼﻫﺎ(( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma dari Nabi  bersabda: "Apabila salah
seorang diantara kalian makan, maka janganlah dia makan dari atas nampan,
tetapi mulailah makan dari bawah, karena keberkahan turun dari atas nampan".
H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah.

2

31F

Yang harus diucapkan dan dilakukan apabila makan atau minum susu:

َ
ََ
ّﻬُﻢَّ ﺑَﺎرِكْ ﻨﻟﺎ
 ﻠ: ))إذا أ�ﻞ أﺣﺪ�ﻢ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﻠﻴﻘﻞ: ﻗﺎل  أن رﺳﻮل اﷲ... ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ّ َ ْ َ ﺎ �ِﻴْﻪ
َ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻟيﺲ ﻲﺷء �ﺰئ ﻣﻦ،ُﺎرك َ ِ وَزِدْﻧَﺎ ﻣِﻨْﻪ
ِ  لﻠَّﻬُﻢَ ﺑ: و�ذا ﺳﻲﻘ ﺒﻟﻨﺎ ﻓﻠﻴﻘﻞ،ُﻴْﻪِ وَأﻃْﻌِﻤْﻨَﺎ ﺧَ�ًْا ﻣِﻨْﻪ
.ﻄﻌﺎم والﺮﺸاب إﻻ الﻠﻦﺒ(( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma bahwa rasulullah  bersabda: "Apabila
salah seorang di antara kalian telah selesai makan makanan maka ucapkanlah:

َ
ُْ ًْ َ َْ ََْ ْ ََ
�ا ِﻣﻨﻪ
ﻠّﻬُﻢَّ ﺑَﺎرِكْ ﻨﻟﺎ ِ�ﻴ ِﻪ وأﻃ ِﻌﻤﻨﺎ ﺧ

“Ya Allah! Berilah kami berkah dengan makan ini dan berilah makanan yang
lebih baik darinya”. Dan apabila diberi rezeki berupa minuman susu, hendaklah
dia membaca:

َ
ُْ َْ
ْ ََ
ّﻬُﻢَّ ﺑَﺎرِكْ ﻨﻟﺎ ِ�ﻴ ِﻪ َو ِزدﻧﺎ ِﻣﻨﻪ
ﻠ
“Ya Allah! Berilah kami berkah padanya dan tambahkanlah makanan itu kepada
kami”. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu apappun dari makan dan

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5463 dan Muslim no hadist :557.

2

. hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3772 dan Ibnu Majah no hadist 3277.
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minum yang (gizinya) lengkap selain susu". H.R. Abu Daud dan Tirmizi.

1

 ))ن ﻪﻟ دﺳﻤﺎ(( ﻣﺘﻔﻖ: ﺛﻢ دﺎﻋ ﺑﻤﺎء ﻓﺘﻤﻀﻤﺾ وﻗﺎ،  ﺒﻟﻨﺎ ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﻋﻨﻬﻤﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
.ﻋﻠﻴﻪ
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma bahwa Rasulullah  minum susu
kemudian

meminta

air

untuk

berkumur-kumur,

seraya

bersabda:

"Sesungguhnya susu itu mengandung lemak". muttafaq alaih . 2
3F

 Doa setelah selesai makan:

ْ
َ َ ْ ََ َْ ْ ّ
 اﺬﻟَي أﻃﻌﻤ ِ� ﻫﺬا
ِ َِّ� ُﺪ
ِ  َﻤ: ))ﻣﻦ أ�ﻞ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﺛﻢ ﻗﺎل: ﻗﺎل ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ أ�ﺲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
َ
.ﻦْ �َ�ِْ ﺣَﻮْلٍ ﻣِ�ِّْ وَﻻ ﻗُﻮَّةٍ ﻏﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ(( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود
ﻗَﻨِﻴْﻪِ ﻣ
َ َز
ِ
Dari

Mu'az

bin

Anas

radhiyallahu

`anhuma

bahwa

Nabi



bersabda:

Barangsiapa yang selesai makan lalu mengucapkan:

َ
َ
ّ
َ �ِْ ﻫَﺬ
ّْ وَﻻَ ﻗُﻮَ ٍة
�ِﻨِﻴْﻪِ ﻣِﻦْ �َ�ِْ ﺣَﻮْلٍ ﻣ
ا وَر َز َﻗ
ْﺪُ �َِِّ اﺬﻟَِّيْ أَﻃْﻌَﻤ
ِ
“Segala puji bagi Allah Yang memberi makan ini kepadaku dan Yang memberi
rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku.” Niscaya diampuni dosanya yang
telah berlalu. H.R. Abu Daud. 3
34F

ْ
َ
َ
 )َﻤ ﺪُ ِﷲِ ﻛَﺜِ�ْاً ﻃ ﻴِّﺒﺎً ﻣُﺒَﺎرَ�ً �ِﻴْﻪِ �َ�َْ ﻣَﻜْﻲﻔٍِّ َوﻻ: ﻛن إذا رﻓﻊ ﻣﺎﺋﺪﺗﻪ ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ أﻣﺎﻣﺔ
َّ
.ُّ ﻮَدِّعٍ وَﻻَ مُﺴْﺘَﻐْ�ً �َﻨْﻪُ رَ�َﻨﺎ( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي
Dari Abu Umamah  bahwa Nabi  apabila mengangkat jamuannya (setelah
selesai makan) maka beliau mengucapkan doa:

ْ
َ
َّ
 مُﻮَدِّعٍ وَﻻَ مُﺴْﺘَﻐْ�ً �َﻨْﻪُ رَ�َﻨﺎ
َﻤ ﺪُ ِﷲِ ﻛَﺜِ�ْاً ﻃﻴِّﺒﺎً ﻣُﺒَﺎرَ�ً �ِﻴْﻪِ �َ�َْ ﻣَﻜْﻲﻔٍِّ َﻻ
“Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik lagi diberkahi, tidak ada yang
mencukupi dan tidak ada yang membalas, dan tidak ada yang dapat berlepas
diri dari-Nya wahai Rabb kami”. HR. Bukhari.

4

35F

1

. hadist hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3730 dan Tirmizi no hadist 3455.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 211 dan Muslim no hadist :358.

3

. hadist hasan , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4023.

4

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5458.

140

َ
 ))ْﺪُ �َِِّ اﺬﻟَِّيْ أَﻃْﻌَﻢَ وَﺳَﻰ ﻘ: ذا أ�ﻞ أو ﺮﺷب ﻗﺎل  ﻛن رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل ﻋﻦ أﺑ أﻳﻮب اﻷﻧﺼﺎري
َْ َُ
َﺳ َﻮّﻏَﻪُ وَﺟ
.َﻌَﻞَ ﻪﻟ � َﺮﺟً ﺎ(( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود
Dari Abu Ayyub Al Anshari  berkata: Apabila Rasulullah  selesai makan dan
minum beliau mengucapkan:

َْ َُ
َِِّ� ُ
َ اﺬﻟَِّيْ أَﻃْﻌَﻢَ و
َ
 وَﺳ َﻮّﻏَﻪُ وَﺟ
َ ﺳَﻰﻘ
َﻌَﻞَ ﻪﻟ � َﺮﺟً ﺎ
Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum dan menjadikannya
nikmat dan jalan keluar". H.R. Abu Daud.

1

36F

ّ
ّ
ﺳ
 و�ﺮﺸب، )ن ا�َ ﻟ� ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺄ�ﻞ اﻷ�ﻠﺔ؛ ﻓﻴﺤﻤﺪه ﻋﻠﻴﻬﺎ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ
.لﺮﺸ�ﺔ؛ ﻓﻴﺤﻤﺪه ﻋﻠﻴﻬﺎ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Anas  berkata: “Rasulullah 

bersabda: “Sesungguhnya Allah ridha

terhadap seorang hamba yang memakan makanan lalu dia memuji Allah atasnya
atau dia meneguk suatu minuman dan dia memuji Allah  atasnya”. HR.
Muslim.

2

37F

ْ َ ْ َ َ َ َ ُﻠَﻚَ اﺤﻟَﻤْﺪ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ﻬُﻢَّ أَﻃْﻌَﻤ
. ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ.ﻰﻠﻋ ﻣﺎ أ�ﻄﻴﺖ
َ ﻓ، َﻫَﺪَﻳْﺖَ وأَﺣْﻴَﻴْﺖ
أَ�ْﻨَﻴْﺖَ و
أَ�ْﻨَﻴْﺖَ و
أَﺳْﻘَﻴْﺖَ و
ْﺖَ و

Ya Allah Engkau telah memberi makan dan minum, telah memberi kekayaan
serta kecukupan, telah memberi hidayah dan kehidupan, hanya untuk-Mu segala
pujian atas nikmat yang Engkau berikan. H.R. Ahmad.

3

38F

ّ
ﺳ
 إﻻ ﺎﻛن اﺬﻟي أﻋﻄﺎه، ﻤﺪ ﷲ: )) أﻧﻌﻢ اﷲ ﻰﻠﻋ ﻋﺒﺪ ﻧﻌﻤﺔ ﻓﻘﺎل:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ

.أﻓﻀﻞ مﺎ أﺧﺬ(( أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

Dari Anas  berkata: “Rasulullah ` bersabda: "Tidaklah seorang hamba diberi
nikmat oleh Allah lalu dia mengucapkan: Alhamdulillah, melainkan apa yang
diberikan kepadanya lebih baik daripada yang diambilnya". H.R. Ibnu Majah.

1

. hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3851.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2734.

3

. hadist shahih , diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 16712.

4

. hadist hasan , diriwayatkan oleh Ibnu Majah no hadist : 3805.
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4

39F

 Waktu tamu masuk dan keluar:
Allah  berfirman:

َ ۡ َٰ َ ُ ٰ َ َ
َ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ َ ٓ ّ ّ ّ َ ُ ُ ْ ُ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ َ ُّ� ٰ ٓ
ٰ
�ن إِذا
ِ �� ِ�َ أن يؤذن ل�م إِ� طعا ٍ� �� � ِظ ِر�ن إِنٮه و
ِ ِ َ﴿ ََ ها ٱَِين ءامنوا � تدخلوا �يوت ٱ
ُ
ۡ َ �وا ْ َو َ� ُم ۡس
ُ �
َ ِ�ٔنِس
ُ ِ َيت ۡم فَٱ ۡد ُخلُوا ْ فَإ َذا َطعِ ۡم ُت ۡم فَٱنت
َِ �
[٥٣ :  ﴾ ]اﻻﺣﺰاب....... ِيث
ِ د
� ٍ �د
ِ
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi
kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu
masak (makanannya, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu
selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan". (Q.S.
Al Ahzab: 53) .
 Doa tamu untuk tuan rumah:

َْ
. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ. وَاﻏْﻔِﺮْ لَﻬُﻢْ وَارْﻤﺣ ُﻬ ْﻢ،َّْﻬُﻢَّ ﺑَﺎرِكْ لَﻬُﻢْ �ِﻴْﻤَﺎ رَزَ�ْﺘَﻬُﻢ
YA Allah, berkahi rezki yang telah Engkau berikan kepada mereka, ampuni dosa
mereka dan kasihi mereka . H.R. Muslim .

1

340F

َ
َ )أ ْ� َﻄﺮ:  ﺛﻢ ﻗﺎل اﻨﻟﻲﺒ، ﻓﺄ�ﻞ،ﺎء ﺨﺑﺰﺒ وز�ﺖ  ﺎء إﻰﻟ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة  اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ أ�ﺲ
َُ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َْ ُ ُ َْ َ ْ ّ
ُ
.اود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ﻨْﺪَ�ُﻢ الﺼَّﺎﺋِﻤُﻮ ْنَ وَأَ�َﻞَ ﻃَﻌَﺎﻣَ�ُﻢُ اﻷَْﺑْﺮَارُ وَﺻَﻠَﺖ ﻋﻠﻴ�ﻢ الﻤﻼﺋِ�ﺔ( رواه أﺑﻮ د
Dari Anas  bahwa Nabi  mendatangi Sa’ad bin Ubadah  lalu Sa’ad
menghidangkan roti dan minyak, maka Rasulullah  makan kemudian Nabi 
mengucapkan:

�ْﻄ
ُ َ َ َْ ُ ُ َْ َ ْ ّ
َ َ ََ َ ْ ُ ّ
َ
َ َﺮَ ﻋِﻨْﺪَ�ُﻢُ الﺼَﺎﺋِﻤﻮن وأ�ﻞ ﻃَﺎﻣَ�ُﻢُ اﻷَْﺑْﺮَارُ وَﺻَﻠَﺖ ﻋﻠﻴ�ﻢ الﻤﻼﺋِ�ﺔ

(Orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian, makanan kalian telah
disantap oleh orang-orang yang baik dan para malaikat berdo’a untuk kalian).
HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. 2.
341F

Doa yang diucapkan untuk orang yang memberi minuman:

َ
َ ﻠَّﻬُﻢَ أَ ْﻃﻌ ْﻢ َﻣ ْﻦ أَ ْﻃ َﻌ
ّ
ْ � َوأ ْﺳﻖ َﻣ ْﻦ َﺳ َﻘ
ْ
. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ. �ﺎ
ﻤ
ِ
ِ
ِ
ِ

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2042.

2

. hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3854 dan Ibnu Majah no hadist 1747.
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Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberiku makan dan berilah
minum kepada orang yang telah memberiku minum. H.R. Muslim .

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2055.
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1

Adab Di Jalan Dan Di Pasar
 Hak jalan:

ّ
 ﺳ: )ﺎ�ﻢ واﺠﻟﻠﻮس ﻲﻓ اﻟﻄﺮﻗﺎت!( ﻓﻘﺎلﻮا: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ  أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري
ُﻮل ا�َ! ﺎ ﻨﻟﺎ
َﺎ ر
ِ
ّ
ﺳ
 وﻣﺎ: )ﺈذا أﺑيﺘﻢ إﻻ اﻤﻟﺠﺎلﺲ ﻓﺄﻋﻄﻮا اﻟﻄﺮ�ﻖ ﺣﻘﻪ( ﻗﺎلﻮا: َ�ُﻮل ا
َﻘﺎل ر
. ﻧﺘﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ:ﻣﻦ �ﺎلﺴﻨﺎ ﺑﺪ
ِ
ّ
ﺳ
 واﻨﻟ� ﻋﻦ، وﻷمﺮ ﺑﺎﻤﻟﻌﺮوف، ورد الﺴﻼم، و�ﻒ اﻷذى، )ﺒﻟﺮﺼ:ُﻮل ا�َ؟ ﻗﺎل
َﻖ اﻟﻄﺮ�ﻖ ﻳﺎ ر
ِ
َّ
َْ
.ﻤﻟﻨﻜﺮ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Abu Said Al Kudri  dari Nabi  bersabda: “Hindarilah duduk di jalan”,
mereka berkata: “Wahai Rasulullah!, kami tidak bisa meninggalkan majlis
tersebut”, lalu Rasulullah  bersabda: “Maka apabila kalian enggan kecuali tetap
di majlis itu maka berikanlah kepada itu haknya”, mereka bertanya: “Apakah
hak jalan itu?”, beliau bersabda: “Menundukkan pandangan, menahan diri
menganggu orang yang lewat, membalas ucapan salam, menganjurkan kebaikan
dan mencegah kemunkaran”. Muttafaq ’alaih.

1

34F

 إﻣﺎ ﻻ: ﻗﺎل. إﻧﻤﺎ ﻗﻌﺪﻧﺎ ﻟﻐ� ﻣﺎ ﺑﺄس؛ ﻗﻌﺪﻧﺎ ﻧﺘﺬاﻛﺮ وﻧﺘﺤﺪث: )اﺟﺘنﺒﻮا �ﺎلﺲ الﺼﻌﺪات( ﻓﻘﻠﻨﺎ:و� ﻟﻔﻆ
. َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ. وﺣﺴﻦ الﺎﻠﻜم، ورد الﺴﻼم، ﺒﻟﺮﺼ:ﻓﺄدوا ﺣﻘﻬﺎ
Dalam riwayat lain: hindarilah duduk-duduk di pinggiran jalan”, kami berkata:
“Kami duduk-duduk untuk keperluan yang tidak terlarang, kami duduk sekedar
bercerita dan mengenang masa lalu”, ia bersabda:

“Kalau kalian tetap ingin

duduk maka berikanlah kepada jalan itu haknya: "Tundukkan pandangan, jawab
orang yang mengucapkan salam, berbicara dengan baik”. HR. Muslim.

2

34F

. )ﺗﻐﻴﺜﻮا اﻤﻟﻠﻬﻮف وﺗﻬﺪوا الﻀﺎل( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود:و� ﻟﻔﻆ
Dalam riwayat lain: "Bantulah orang yang membutuhkan pertolongan dan tunjuki
jalan bagi orang yang tersesat. H.R. Abu daud. 3
345F

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6229 dan Muslim no hadist :2121.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2161.

3

. hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4817.
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 Membuang sesuatu yang menghalangi jalan:

ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ-  ) رأﻳﺖ رﺟﻼً ﻳﺘﻘﻠﺐ ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ ﻲﻓ ﺷﺠﺮة: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
. ﻧﺖ ﺗﺆذي اﻤﻟﺴﻠﻤ�( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ-اﻟﻄﺮ�ﻖ
Dari Abu Hurairah  dari Nabi  bersabda: “Sungguh aku melihat seorang lelaki
yang mondar-mandir di surga sebab (perbuatannya) yang memotong pohon yang
terjatuh dan menghalangi jalan kaum muslimin” HR. Muslim. 1
346F

 Larangan meludah di arah kiblat, di jalan dan di tempat lain.

 ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺗﻔﻠﻪ ﺑ� ﻋﻴنﻴﻪ(( أﺧﺮﺟﻪ، ))ﻣ ﺗﻔﻞ ﺠﺗﺎه اﻟﻘﺒﻠﺔ: ﻗﺎل  أن رﺳﻮل اﷲ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ
.اﺑﻦ ﺧﺰ�ﻤﺔ وأﺑﻮ داود
Dari Huzaifah  bahwa Rasulullah  bersabda: "Barangsiapa yang meludah ke
arah kiblat, nanti di hari kaimat ludahnya berada di antara dua matanya". H.R.
Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud.

2

347F

 Menjaga kondisi hewan tunggangan saat berjalan dan larangan singgah di
tengah jalan pada malam hari:

ّ
ﺳ
 و�ذا، )ا ﺳﺎﻓﺮﺗﻢ ﻲﻓ اﺨﻟﺼﺐ ﻓﺄﻋﻄﻮا اﻹﺑﻞ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرض: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ

 و�ذا ﻋﺮﺳﺘﻢ ﻓﺎﺟﺘنﺒﻮا اﻟﻄﺮ�ﻖ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻃﺮق، و�ﺎدروا ﺑﻬﺎ ﻧﻘﻴﻬﺎ،�ﺮﺗﻢ ﻲﻓ اﺠﻟﺪب ﻓﺄﺮﺳﻋﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ الﺴ
. وﻣﺄوى اﻬﻟﻮام ﺑﺎلﻠﻴﻞ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ،ﻟواب
Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Apabila kalian berjalan
jauh dan melewati daerah yang subur maka berikanlah kepada unta haknya di
daerah tersebut dan apabila melewati daerah yang tandus maka percepat
perjalanan dan bersegeralah sebelum kekuatannya melemah, dan apabila
singgah pada malam hari, hindarilah (singgah) di jalanan, karena dia adalah
jalan bagi kendaraan dan tempat bagi binatang berbisa di waktu malam.” HR.
Muslim. 3
348F

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :652.

2

. hadist shahih , diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah no hadist : 1314 dan Abu Daud no hadist : 3824.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :1926.
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Adab Di Pasar
 Murah hati saat menjual dan membeli:

ّ
ﺳ
 و�ذا اﻗﺘﻰﻀ( َر َو ُاه، و�ذا اﺷﺮﺘى، ﺳﻤﺤﺎً إذا ﺑﺎع،ً ) ا�َّ رﺟﻼ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
.ُّ ﻟُﺨَﺎرِي
Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Allah merahmati seorang
lelaki yang tenggang rasa bila menjual, membeli, dan bila menuntut haknya”. HR.
Bukhari.

1

349F

 Membayar hutang saat jatuh tempo:

َّ
ّ
ﺳ
 و�ذا أﺗﺒﻊ أﺣﺪ�ﻢ ﻰﻠﻋ م�ء ﻓﻠﻴتﺒﻊ ( ُﺘَﻔ ٌﻖ، )ﻞ اﻟﻐ� ﻇﻠﻢ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
َْ
.َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Menunda pembayaran
hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezalimian, dan bila salah seorang
kalian mengalihkan hutangnya kepada orang yang kaya hendaklah dia
menerimanya.” Muttafaq ’alaih.

2

350F

ً

 Menunda piutang dari orang yang sedang kesusahan:

ّ
ﺳ
 ذا أﺗﻴﺖ ﻣﻌﺮﺴا: و�ن ﻳﻘﻮل ﻟﻔﺘﺎه، )ن ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺪاﻳﻦ اﻨﻟﺎس: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ََ ٌ َّ
ّ
.ﻴﻪ
ِ  ﻓﻠﻲﻘ ا�َ ﻓﺘﺠﺎوز ﻋﻨﻪ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ،ﺎوز ﻋﻨﻪ؛ ﻟﻌﻞ ا�َّ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻨﺎ
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah  bersabda: “Ada seorang pedagang
yang memberi piutang kepada manusia, dan dia selalu berkata kepada hamba
sahayanya: “Bila engkau menagih orang yang kesulitan maka hapuskanlah
hutangnya, semoga Allah menghapuskan kesalahan kita”, lalu dia bertemu Allah
(di hari kiamat), dan Allah menghapuskan kesalahannya”. Muttafaq ’alaih.

1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2076.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2287 dan Muslim no hadist :1564.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2078 dan Muslim no hadist :1562.
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 Larangan jual beli di waktu shalat:
Allah  berfirman:

َ ّ َ ُ َ ْ ٓ ُ َ َ َ ّ َ ُّ� ٓ
ُ َٰ َ ۡ َ ۡ ْ ُ َ َ ّ ۡ َٰ ْ ۡ َ ۡ َ َ ُ ُۡ ِ ۡ َ
ٞ�ۡ ِ� ۡم َخ
ٰ ﴿
ََ ها ٱَِين ءامنوا إِذا نودِي
ِلصَل ٰوة ِ مِن يوم ٱ�معةِ فٱسعوا إِ� ذِك ِر ٱَِ وذروا ٱ�ي ۚع �ل
َ ََُۡ ُۡ ُ
ُ ّ
ّ  فَإ َذا قُض َيت ٱ٩ ون
ََّ �وا ْ � ٱ ۡ�َ� ِض َوٱ ۡ� َت ُغوا ْ مِن فَ ۡضل ٱ َّ ِ َوٱ ۡذ ُك ُروا ْ ٱ
ۡ�
ُ ِ َصَلَ ٰوةُ َفٱنت
م
ل
ع
�
م
نت
ك
إِن
م
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ّ َ ٗ ّعَل
[١٠ ،٩ : ﴾ ]ﺠﻟﻤﻌﺔ١ لِحون
كثِ�� َ�م �ف
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang
demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan
shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan
ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al Jumuah: 9- 10 ).
 Bersikap adil dalam segala kondisi:
Allah  berfirman:

ََ ْ ُ ۡ
ََ
َ َ ّ
َ ُ ُۡ ۡ ُ َُ ّ َ ۡ ُ ُ َ َ
َ ُ
َ ل ّل ِۡل ُم َط ّففٞ �ۡ ﴿ َو
ِ َِّين إِذا ٱ� َتالوا � ٱ
َ ٱ١ �
�� ٣  �ذا �لوهم أو َزنوهم � ِ�ون٢ اس � َ ۡس َت ۡوفون
ِِ
َ ُ ُ ۡ ّ ُ ّ َ ٰ ٓ �َْظُنُّ ُو
ُ َّوم ٱ
َ اس َلِر ّب ٱ ۡل َ� ٰلَم
ُ  يَ ۡو َم َ� ُق٥ � ِ�َ ۡو� َعظي٤ ون
[٦ ،١ :� ﴾ ]ﻤﻟﻄﻔﻔ٦ �
َ�ِك َ�َهم َبعوث
ِ
ٖ ِ ٍ
ِ
"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang
apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila
mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan
dibangkitkan. pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri
menghadap Tuhan semesta alam? (Q.S. Al Muthaffifin: 1-6).
 Hindari sering bersumpah:

َّ
ّ
َْ
ﺳ
. مﺤﻘﺔ لﻠﺮ�ﺢ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ، )ﺤﻟﻠﻒ ﻣﻨﻔﻘﺔ لﻠﺴﻠﻌﺔ: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
Dari Abu Hurairah  berkata:

“Aku mendengar Rasulullah  bersabda:

“Sumpah membuat barang dagangan menjadi laku tetapi mengurangi bisa laba”.
Muttafaq ’alaih.

1

1

352F

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2087 dan Muslim no hadist :1606.
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 Hindari jual beli barang- barang haram dan kotor:
Allah berfirman:

ْ ّ َ ّ َ َۡۡ ُّ ّ
[٢٧٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة.......... لر َ� ٰۚوا
ِ  َأَحَلَ ٱَ ٱ�يع َحَرَم ٱ...... ﴿
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al Baqarah:
275)
Allah  berfirman:

ّ
َ
ٞ ر ۡج
ُشَ ۡي َ�ٰن فَٱ ۡج َتن ِ ُبوه
س ّم ِۡن � َم ِل ٱ
ِ
ِ

َ
َ ۡ ِين َء َام ُن ٓوا ْ ِّ�َ َما ٱ
َ َ�ۡ � َوٱ
ُ نص
َ َّ ََ�ُّ َها ٱ
ُاب َوٱ ۡ� ۡز َ� ٰم
ُ ِ � ۡم ُر َوٱل ۡ َم ۡي
ٰٓ ﴿
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ّ َعَل
[٩٠ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٩ لِحون
َ�م �ف

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan. (Q.S. Al Maidah : 90) .
Allah  berfirman:

َ ٰ ٓ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ّ َ ُ َ ٰ َ ّ ّ ُ ُ َ َُّ�ُحِل
[١٥٧ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف............ َ�ِث
�ت و�ح ِرم علي ِهم ٱ
........ ﴿
ِ �ِلهم ٱطَي

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi
mereka segala yang buruk. (Q.S. Al A'raaf: 157)
 Larangan berdusta dan menipu:

ّ
ﺳ
 )ﻣﺎ: ﻓﻘﺎل،ً ﻰﻠﻋ ﺻﺮﺒة ﻃﻌﺎم؛ ﻓﺄدﺧﻞ ﻳﺪه ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﻨﺎﻟﺖ أﺻﺎﺑﻌﻪ ﺑﻠﻼ َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ّ
 )ﻓﻼ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﻮق اﻟﻄﻌﺎم ﺣﻰﺘ ﻳﺮاه: أﺻﺎﺑﺘﻪ الﺴﻤﺎء ﻳﺎ َر ُﺳﻮل �َ ! ﻗﺎل:ﻫﺬا ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻌﺎم؟!( ﻗﺎل
.ﻨﻟﺎس ؟! ﻣﻦ ﻏﺸﻨﺎ ﻓﻠيﺲ ﻣﻨﺎ( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  melewati seonggok makanan lalu
beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan tersebut, jari beliau menjadi
basah maka beliau bersabda: “Apa ini wahai pemilik makanan?”, ia berkata:
“Terkena hujan wahai Rasulullah”, beliau bersabda:

“Kenapa engkau tidak

meletakkannya pada bagian atas makanan, hingga orang-orang melihatnya,
barangsiapa yang menipu kami tidaklah termasuk golongna kami”. HR. Muslim. 1
35 F

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :102.
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ّ
َ
ﺳ
 ﻓﺈن، ﻰﺘ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ: أو ﻗﺎل، )ﻟﻴﻌﺎن ﺑﺎﺨﻟﻴﺎر ﻣﺎ لﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل � ْﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام
ِ
ّّ
َْ
. و�ن ﻛﺘﻤﺎ و�ﺬﺑﺎ �ﻘﺖ ﺑﺮ�ﺔ ﺑﻴﻌﻬﻤﺎ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ،ﻗﺎ و�يﻨﺎ ﺑﻮرك ﻬﻟﻤﺎ ﻲﻓ ﺑﻴﻌﻬﻤﺎ
bersabda: “Penjual dan

Dari Hakim bin Hizam  berkata: “Rasulullah 

pembeli masih bebas (belum terikat suatu transaksipun) selama belum berpisah,
atau beliau bersabda: "Sampai mereka berdua berpisah" jika keduanya
benar/jujur

dan

menjelaskan

cacat

barang

dagangannya,

niscaya Allah

memberkahi keduanya, jika mereka saling menyembunyikan dan berdusta, maka
dicabutlah keberkahan dari transaksi mereka.” Muttafaq ’alaih. 1
354F

Larangan menimbun barang dagangan:

ّ
ﺳ
. ))ﻻ �ﺘﻜﺮ إﻻ ﺧﺎﻃﺊ(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َاﷲ ﻋﻦ ر
ﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ِ
Dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah ,:"Tidaklah seseorang menimbun barang
dagangan kecuali dia telah berbuat salah". HR. Muslim. 2
35F

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2079 dan Muslim no hadist :1532.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist :1605.
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Adab Bepergian
 Minta wasiat kepada orang shalih:

ّ
ّ
 ﺳ:أن رﺟﻼً ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
،َ )ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺘﻘﻮى ا:ﺎ رَُﻮل ا�َ! إ� أر�ﺪ أن أﺳﺎﻓﺮ؛ ﻓﺄوﺻ� ؟ ﻗﺎل
اهُ اﻟﺮﺘِّﻣ
ِﺬِي ُّ واﺑﻦ
َ ( وﻫﻮن ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻔﺮ، ) اﻃﻮ ﻪﻟ اﺒﻟﻌﺪ:ﺒ� ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﺮﺷف( ﻓﻠﻤﺎ و� الﺮﺟﻞ؛ ﻗﺎل
.ﻣﺎﺟﻪ
Dari Abu Hurairah  bahwa seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah! aku
akan

mengadakan

perjalanan,

berilah

aku

nasehat.”

Beliau

bersabda:

“Hendakah engkau bertakwa kepada Allah, dan bertakbir setiap menapaki jalan
yang mendaki”, lalu ketika orang itu beranjak, beliau berdo`a: “Ya, Allah!
Dekatkanlah perjalanannya yang jauh, serta mudahkan baginya.” HR. Tarmizi
dan Ibnu Majah.1
356F

 Doa orang yang mukim untuk orang yang akan musafir:
Dari

Abdullah

bin

Umar

radhiyallahu

`anhuma

berkata

Rasulullah



mengucapkan kata perpisahan kepada kami yang akan bepergian:

ّ
 وﺧﻮاﺗﻴﻢ ﻋﻤﻠﻚ، وأﻣﺎﻧﺘﻚ،ﺳﺘﻮدع ا�َ دﻳﻨﻚ
“Aku titipkan agamamu, amanahmu dan akhir amalanmu kepada Allah”. HR.
Tarmizi dan Hakim. 2
357 F

 Doa orang yang akan musafir kepada orang yang ditinggal:
Dari Abu Hurairah = berkata: Rasulullah  membaca doa saat aku hendak
bepergian:

َُ ََ ُْ َ ْ ّ
ﺗﻀﻴﻊ وداﺋِﻌﻪ
ِ
ِ ﺳْﺘَﻮْدِﻋُﻚ اﷲَ اﺬﻟَي ﻻ
“Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipan-Nya. H.R.
Ahmad dan Ibnu Majah. 3
358F

1

. hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3445 dan Ibnu Majah no hadist :2771.

2

. hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3443 dan Hakim no hadist :1617.

3

. Sanad hadist ini jayyid , diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 9219 dan Ibnu Majah no hadist :2825.
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 Safar bersama orang yang saleh:

 ))ﻞ اﺠﻟﻠيﺲ الﺼﺎﻟﺢ وﺟﻠيﺲ الﺴﻮء ﻛﺤﺎمﻞ اﻤﻟﺴﻚ وﻧﺎﻓﺦ: ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ  أﻲﺑ مﻮﻰﺳ اﻷﺷﻌﺮي
ً
 إﻣﺎ أن:� وﻧﺎﻓﺦ الﻜ. و�ﻣﺎ أن ﺠﺗﺪ ﻣﻨﻪ ر�ﺎ ﻃﻴﺒﺔ، و�ﻣﺎ أن ﺗبﺎع ﻣﻨﻪ، إﻣﺎ أن �ﺬﻳﻚ: ﺤﺎمﻞ اﻤﻟﺴﻚ.�الﻜ
ً
َّ
َْ
 و�ﻣﺎ أن ﺠﺗﺪ ﻣﻨﻪ ر�ﺎ ﺧﺒيﺜﺔ(( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ، ﺮق ﺛﻴﺎﺑﻚ
Dari Abu Musa  bahwa sesungguhnya Nabi  bersabda: “Perumpamaan teman
duduk yang saleh dan teman duduk yang jahat seperti penjual minyak wangi
dan tukang pandai besi; penjual minyak wangi kemungkinan dia memberimu
minyak wangi, atau kemungkinan engkau membeli darinya, dan (setidaknya)
engkau

mendapat

bau

wangi

darinya,

sedangkan

tukang

pandai

besi

kemungkinan percikan apinya membakar pakaianmu dan (setidaknya) engkau
mendapatkan bau busuk darinya”. Muttafaq ’alaih.

1

359F

 Larangan safar sendirian:

ّ
ﺳ
 ﻣﺎ ﺳﺎر راﻛﺐ ﺑﻠﻴﻞ، )ﻮ أن اﻨﻟﺎس ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ الﻮﺣﺪة ﻣﺎ أﻋﻠﻢ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ِ
.ُّ وﺣﺪه( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي
Dari Ibnu Umar  berkata: “Rasulullah 

bersabda: “Jikalau manusia

mengetahui apa yang kuketahui tentang kesendirian (dalam perjalanan) niscaya
tidak tidak seorangpun akan menaiki kendaraan sendiri di waktu malam”. HR.
Bukhari.

2

360F

ّ
، والﺮاﻛﺒﺎن ﺷﻴﻄﺎﻧﺎن، )الﺮاﻛﺐ ﺷﻴﻄﺎن: َ� ا
 ﻗﺎل َر ُﺳﻮ: ﻋﻦ ﺟﺪه ﻗﺎل، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ،ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ
ِ
اهُ أﺑُﻮ دَاوُدَ اﻟﺮﺘِّﻣ
.ُّ ِﺬِي
َ (اﺜﻟﻼﺛﺔ ر�ﺐ
Dari Amru bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: “Rasulullah 
bersabda: “Seorang pengendara adalah syetan, dan dua orang pengendara
adalah dua syetan, dan tiga adalah rombongan pengendara”. HR. Abu Daud,
dan Tarmizi .

361F

3

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5534 dan Muslim no hadist: 2628.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2998.

3

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 2607 dan Tirmizi no hadist: 1674.
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 Larangan membawa anjing dan lonceng saat safar:

ّ
ﺳ
. )ﺗﺼﺤﺐ اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ رﻓﻘﺔ؛ ﻓﻴﻬﺎ ﻠﻛﺐ أو ﺟﺮس( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah 

bersabda: “Para malaikat tidak

menyertai suatu rombongan yang disertai anjing atau lonceng”. HR. Muslim.

1

362F

 ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺮﺼف، ﺎء رﺟﻞ ﻰﻠﻋ راﺣﻠﺔ ﻪﻟ  ﻤﺎ �ﻦ ﻲﻓ ﺳﻔﺮ ﻣﻊ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري
ًﻻ
ً
ّ
ﺳ
 وﻣﻦ ﺎﻛن ﻪﻟ، ) ﻣﻌﻪ ﻓﻀﻞ ﻇﻬﺮ؛ ﻓﻠﻴﻌﺪ ﺑﻪ ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﻻ ﻇﻬﺮ ﻪﻟ: َ�ُﻮل ا
َﻘﺎل ر
. ﺮﺼه ﻳﻤﻴﻨﺎ وﺷﻤﺎ
ِ
. َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ.( ﻣﻦ زاد؛ ﻓﻠﻴﻌﺪ ﺑﻪ ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﻻ زاد ﻪﻟ
Dari Abu Said Al Khudri  berkata: “Ketika kami bersama Rasulullah  dalam
sebuah perjalanan lalu datang seorang lelaki menunggangi untanya,dia menoleh
ke kanan dan ke kiri (mencari sesuatu yang bisa mengganjal perutnya) maka
Rasulullah  bersabda : “Barangsiapa yang mempunyai kelebihan tunggangan
maka sedekahkanlah kepada orang yang tidak mempunyai tunggangan, dan
barangsiapa

yang

mempunyai

kelebihan

perbekalan

(makanan)

maka

sedekahkanlah kepada orang yang tidak mempunyai perbekalan”. HR. Muslim.

36F

2

 Doa naik kendaraan:
Dari ‘Ali bin Rabiah berkata: “Aku menyaksikan ‘Ali bin Abi Thalib  ketika
dibawakan

kepadanya

seekor

unta

untuk

ditunggangi,

disaat

kakinya

menginjak pelana, ia mengucapkan: “Bismillah”, tatkala telah duduk di
punggungnya, ia mengucapkan: ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﷲ
Kemudian membaca firman Allah :

َ ُ َ ُ َ َ ّ َ َٰ ٓ ّ
ّ �ٰ َن ٱ َِّي َخ َّ َر َ�َا َ�ٰ َذا َو َما
َ  ُس ۡب.......... ﴿
َ ِ �ُنَا َ ُ�ۥ ُم ۡقر
: ﴾ ]الﺰﺧﺮف١ لِبون
 �َا إِ� ر�ِنا لمنق١ �
ِ
[١٤ ،١٣

(Segal puji bagi Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal
kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami kami
akan kembali kepada Tuhan kami) kemudian dia mengucapkan: Alhamdulillah
tiga kali, lalu mengucapkan: Allahu Akbar tiga kali kemudian mengucapkan:

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2113.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2113.
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ّ
َ َْ ﻧَّﻪُ ﻻ
ِّْ�ِﻧَﻚَ إ
ﻧُﻮ
َ ْ ْبَ إِﻻَ أَﻧ
ﺖ
ُّﻇَﻠَﻤْﺖُ �َﻔْﻲﺴِْ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِ ِإ �ﻐْﻔِﺮُ اﺬﻟ
(Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, ampunilah aku,
sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau) , … kemudian
Ali  berkata: “Aku telah melihat Nabi  melakukan seperti apa yang aku
lakukan”. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 1
364F

 Doa safar:
Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma bahwa Rasulullah  apabila duduk di
atas untanya dan berangkat untuk safar, beliau bertakbir tiga kali kemudian
membaca:

َ ُ َ ُ َ َ ّ َ َٰ ٓ ّ
ّ �ٰ َن ٱ َِّي َخ َّ َر َ�َا َ�ٰ َذا َو َما
َ  ُس ۡب.......... ﴿
َ ِ �ُنَا َ ُ�ۥ ُم ۡقر
: ﴾ ]الﺰﺧﺮف١ لِبون
 �َا إِ� ر�ِنا لمنق١ �
ِ
َ َ
ّ
َ َ َ َ ََْ ْ ّ
َ
َ
َ
َ وَاﺘﻟَّﻘْﻮَى و
ّﻬُﻢَّ ﻫَﻮِن َﻋﻠﻴﻨﺎ َﺳﻔ َﺮﻧﺎ ﻫﺬا
ﻣِﻦ اﻟْﻌَﻤَﻞِ ﻣَﺎ َﺗﺮْﻰﺿَ ا لﻠ
ِّﺎ �َﺴْﺄَلُﻚَ ﻲﻓِْ ﺳَﻔَﺮﻧَﺎ ﻫﺬَا اﻟﺮﺒ
َ[ إِﻧ١٤ ،١٣
ِ
َ
َ ّ
ْ ْ ْ
 وُ�َﺜ
َ
َﺎءِ الﺴَﻔ ِﺮ
َِْلﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ّْ أَﻋُﻮ ْذُ ﺑِﻚَ ﻣ ﻦ
ﻫ
ّﺎﺣِﺐُ ﻲﻓِْ الﺴَّﻔَﺮِ وَاﺨﻟَْﻠِﻴْﻔَﺔُ ﻲﻓ اﻷ
ﻨَّﺎ �ُﻌْﺪَهُ اَلﻠَّﻬُﻢَّ أَﻧْﺖَ الﺼ
�َ
ِ
ِ
َ
َ
ﻟ
ِ َ�ﺂﺑَﺔِ الْﻤَﻨْﻈَﺮِ وَﺳُﻮْءِ الْﻤُﻨْﻘَﻠﺐِ ﻲﻓِْ الْﻤَﺎلِ وَاﻷَْﻫْﻞِ وَالْ ﻮَﺪ
(Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami
sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami kami akan
kembali kepada Tuhan kami), Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadaMu
dalam perjalanan ini kebajikan dan ketakwaan, dan amalan yang Engkau ridhai,
ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkan jauhnya perjalanan
ini, ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan menjadi penganti bagi
keluarga (yang ditinggalkan), ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sulitnya
perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, dan keburukan pada harta,
keluarga dan anak saat kembali), dan bila kembali hendaklah mengucapkan
do'a di atas, ditambah:

َ
َّ
ِﺒُﻮْنَ ﺗَﺎﺋِﺒُﻮْنَ ﺎﻋَﺑِﺪُوْنَ لِﺮَ�ِﻨﺎ َﺣﺎ ِﻣ ُﺪ ْون
(Kami kembali, bertaubat, beribadat dan memuji Rabb kami)”. HR. Muslim.

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 2602 dan Tirmizi no hadist: 3446.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 1342.
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Apa yang harus dilakukan apabila dua orang ingin berangkat safar:

، و�ﺮﺸا وﻻ ﺗﻨﻔﺮا،  ))ا وﻻ ﺗﻌﺮﺴا: ﺜﻪ وﻣﻌﺎذا إﻰﻟ اﻴﻟﻤﻦ ﻓﻘﺎل  اﻨﻟﻲﺒ  أﻲﺑ مﻮﻰﺳ اﻷﺷﻌﺮي
.ﻄﺎوﺎﻋ وﻻ ﺨﺗﺘﻠﻔﺎ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Musa Al Asy'ary  bahwa Nabi  mengutus dia dan Mu'az ke Yaman,
lalu bersabda: "Berilah kemudahan dan jangan mempersulit, berilah kabar
gembira dan jangan menakut-nakuti, bersatulah dan jangan berselisih!. muttafaq
alaih .

1
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 Bila jumlah rombongan lebih dari tiga orang maka angkatlah seorang
sebagai pemimpin:

ّ
َُ َ ُ ُ ََ
 ﺳ ﻦ أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ
. اود
 )ذا ﺧﺮج ﺛﻼﺛﺔ ﻲﻓ ﺳﻔﺮ؛ ﻓﻠﻴﺆمﺮوا أﺣﺪﻫﻢ ( رواه أﺑﻮ د: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
ِ
Dari Abu Sa'id Al Khudri  Rasulullah  bersabda: “Bila tiga orang melakukan
perjalanan hendaklah

mengangkat salah seorang dari

mereka sebagai

peminpin”. H.R. Abu Daud. 2
367F

 Doa musafir saat jalan mendaki dan saat jalan menurun:

َُ َ ُ ُ ََ
.اود
 رواه أﺑﻮ د. و�ذا ﻫﺒﻄﻮا ﺳﺒﺤﻮا، ﻴﻮﺷﻪ إذا ﻋﻠﻮا اﺜﻟﻨﺎﻳﺎ ﻛﺮﺒوا  اﻨﻟﻲﺒ:ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
Dari Ibnu Umar berkata: “bahwa Nabi  dan tentaranya, apabila menapaki
jalan bukit maka mereka bertakbir, dan bila turun, mereka bertasbih.” HR. Abu
Daud.

3
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 Sikap tidur dalam perjalanan:

ّ
ﺳ
 و�ذا ﻋﺮس، اﺿﻄﺠﻊ ﻰﻠﻋ ﻳﻤﻴﻨﻪ، ﺎﻛن ﻲﻓ ﺳﻔﺮ؛ ﻓﻌﺮس ﺑﻠﻴﻞ َ�ُﻮل ا
َن ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻗﺘﺎدة
ِ
.  َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ. ﻧﺼﺐ ذراﻋﻪ ووﺿﻊ رأﺳﻪ ﻰﻠﻋ ﻛﻔﻪ،ﻴﻞ الﺼﺒﺢ
Dari Abu Qatadah  berkata: “Bahwa Rasulullah  apabila dalam perjalanan
lalu singgah di malam hari, maka beliau berbaring miring ke kanan dan bila
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 4344 dan Muslim no hadist: 1733.

2

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 2608.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 2599.
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singgah sebelum shubuh maka beliau menopangkan lengan dan menyandarkan
kepala pada telapak tangannya”. HR. Muslim. 1
 Doa bila singgah di suatu tempat:

ّ
ّ
 َﻋُﻮ: )ﻣﻦ ﻧﺰل ﻣ�ﻻً ﺛﻢ ﻗﺎل: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
ﺳ
َ�ْذُ ﺑِ�َﻠِﻤَﺎتِ ا
َﺎﻟﺖ ﺳﻤﻌﺖ ر
 ﻋﻦ ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﻜﻴﻢ
ِ
ِ
. لﻢ ﻳﺮﻀه ﻲﺷء ﺣﻰﺘ ﻳﺮﺤﺗﻞ ﻣﻦ ﻣ�ﻪﻟ ذلﻚ ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ،َﺮﺷَّ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻖ
ِ ْتِ ﻣِﻦ
Dari Khaulah binti Hakim radhiyallahu `anha berkata: “Aku mendengar
Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang singgah di suatu tempat kemudian
mengucapkan:

َ َ
َِﻣِﻦْ ﺮﺷ
ّ َﻣﺎ ﺧﻠ َﻖ
ِذُ ﺑِ�َﻠِﻤَﺎتِ ا�َّ اﺘﻟَّﺎﻣَّﺎت
ِ
(Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan mahluk-Nya),
niscaya dia tidak akan terkena gangguan apapun hingga meninggalkan tempat
tersebut”. HR. Muslim. . 2
370F

 Doa musafir saat menjelang subuh:

َ
َْ
 )) َﻤ:  إذا ﺎﻛن ﻲﻓ ﺳﻔﺮ و أﺳﺤﺮ ﻳﻘﻮل  اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
 َو ُﺣ ْﺴ ِﻦ ﺑَﻼﺋِ ِﻪ،ﷲ
ِ ّﻊَ ﺳَﺎﻣِﻊٌ ﺤﺑﻤ ِﺪ ا
ِ
ََْ َْ َ َّ ََْ َ
ّ
.ﺎر(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
َﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺎﻋَﺋِﺬًا ﺑِﺎﷲِ ﻣِﻦَ اﻨﻟ
ﻀ
ِ  َ�َﻨﺎ ﺻ.ﻋﻠﻴﻨﺎ
ِ  وأﻓ،ﺎﺣﺒﻨﺎ
ِ
Dari Abu Hurairah = bahwa Nabi 

saat menjelang waktu subuh dalam

perjalanan beliau berdoa:

َ َ ْ ُ َ
َْ
َ
ّ
 وَأ، َ�ّﻨَﺎ ﺻَﺎﺣِﺒْﻨَﺎ.ﻼﺋِ ِﻪ َﻋﻠَﻴْﻨَﺎ
ﺎر
َﺬًا ﺑِﺎﷲِ ﻣِﻦَ اﻨﻟ
َﻓْﻀِﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺎﻋ
َﻤ
 وﺣﺴ ِﻦ ﺑ،ﷲ
ِ ّﻊَ ﺳَﺎﻣِﻊٌ ﺤﺑﻤ ِﺪ ا
ِ
ِ
“Semoga ada yang memperdengarkan puji kami kepada Allah (atas nikmat) dan
cobaan-Nya yang baik bagi kami. Wahai Tuhan kami, temanilah kami (peliharalah
kami) dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api
Neraka. HR. Muslim. 3
371F

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 683.
2

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2708.

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2718.
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 Doa bila kendaraannya tertarung:

.))ﺑﺎﺳﻢ اﷲ(( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ وأﺑﻮ داود
Bismillah . H.R. Ahmad dan Abu Daud.

1

372F

 Doa melihat sebuah perkampungan:
Dari Suhaib  bahwa Nabi  saat melihat suatu desa yang ingin dimasukinya
beliau selalu berdoa:

َْ ْ َ
َ َْ َ
ََ ﺎ أَﻗْﻠ
ّ
ّ
َ ْ ّ الﺸَﻴَﺎﻃ
َ  وَر،َﻠْﻦ
َ
َ
َ
،� َو َﻣﺎ أﺿﻠﻠ َﻦ
ب
ّ اْﻷَرَﺿِ�َْ الﺴَّﺒْﻊِ وَﻣ
رَب
 و،
َّ رَبَّ الﺴَ ﻤَﺎوَاتِ الﺴَّﺒْﻊِ وَﻣَﺎ أﻇْﻠﻠﻦ
ِ
ْ َ َُِ  ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِّﻫَﺎ وَﺮﺷ
ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ َُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ّ
َ
ّ أﻫ ِﻠ َﻬﺎ
 وَأَﻋُﻮْذ، َوﺧﻣَﺎ �ِﻴْﻬَﺎ،� أﻫ ِﻠ َﻬﺎ
 أﺳﺄلﻚ ﺧ� ﻫ ِﺬ ِه اﻟﻘﺮ� ِﺔ وﺧ.ﺎح وﻣﺎ ذر�ﻦ
ِ �َِر َبّ الﺮ
َِﺮﺷ
ْ
.ّ َﻣﺎ ِ�ﻴ َﻬﺎ
“Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh
bumi dan apa yang di permukaannya, Tuhan yang menguasai setan-setan dan
apa yang mereka sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan apa yang
diterbangkannya.

Aku

mohon

kepada-Mu

kebaikan

desa

ini,

kebaikan

penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari
kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya.” H.
R. Nasa'i. 2
37F

 Disunahkan safar pada hari kamis:

. و�ن �ﺐ أن �ﺮج ﻳﻮم اﺨﻟﻤيﺲ،  ﻳﻮم اﺨﻟﻤيﺲ ﻲﻓ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك  اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
ّ
ﺳ
 إذا ﺧﺮج ﻲﻓ إﻻ ﻲﻓ ﻳﻮم اﺨﻟﻤيﺲ أﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري َ�ُﻮل ا
َﻠﻤﺎ ﺎﻛن ر
:و� ﻟﻔﻆ
ِ
Dari Ka'ab bin Malik  berkata: Nabi 

berangkat perang Tabuk pada hari

kamis dan beliau sangat suka berangkat pada hari kamis. Dalam riwayat lain:
"Amat sedikit Rasulullah  keluar untuk bepergian apabila ingin pergi safar
kecuali pada hari Kamis”. H.R. Bukhari . 3
374F

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 20867 dan Abu Daud no hadist : 2599.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Nasa'I no hadist : 8826.

3

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2949.

156

 Memulai perjalanan di pagi hari dan berjalan di malam hari:

ّ
ﺳ
 ) ﺑﺎرك ﻷﻣﻲﺘ ﻲﻓ ﺑ�ﻮرﻫﺎ( و�ن إذا ﺑﻌﺚ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻋﻦ ﺻﺨﺮ ﺑﻦ وداﻋﺔ اﻟﻐﺎﻣﺪي
ِ
 َوَاهُ أﻤﺣﺪ وأﺑُﻮ. و�ن ﻳﺒﻌﺚ ﺠﺗﺎرﺗﻪ أول اﻨﻟﻬﺎر،ً و�ن ﺻﺨﺮ ﺗﺎﺟﺮا، أو ﺟيﺸﺎً؛ ﺑﻌﺜﻬﻢ ﻣﻦ أول اﻨﻟﻬﺎر،
َُ َ
.اود
د

Dari Shakhar bin Wada’ah Al Ghomidi  bahwa Rasulullah  bersabda: “Ya
Allah, berkahilah umatku di waktu pagi” dan apabila beliau mengirim pasukan
atau tentara, maka beliau mengirim mereka di awal siang. Dan Shakr adalah
seorang pedagang dan dia selalu mengirim (kafilah yang membawa barang)
dagangnnya pada permulaan siang”. HR. Ahmad dan Abu Daud.

1

375F

ّ
َُ َ ُ ُ ََ
ﺳ
اود
 )ﻴ�ﻢ ﺑﺎﺪﻟﺠﻟﺔ؛ ﻓﺈن اﻷرض ﺗﻄﻮى ﺑﺎلﻠﻴﻞ( رواه أﺑﻮ د: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ
Dari Anas  berkata: “Rasulullah 

bersabda: “Berjalanlah di waktu malam

karena sesungguhnya jarak bumi dipersempit di waktu malam”. HR. Ahmad dan
Abu Daud. 2
376F

 Doa saat kembali dari perjalanan haji dan lainnya:
Dari Ibnu Umar  berkata bahwa Nab i disaat kembali dari melaksanakan haji
atau umrah, tatkala jalan mendaki bukit atau gundukan tanah, maka beliau
bertakbir tiga kali, kemudian mengucapkan:

َ
َ
َ
ﻤْﺪُ وَﻫُﻮَ ﻰﻠﻋَ ﻞﻛُِّ ﻲﺷَْءٍ ﻗَﺪِﻳْﺮٌ آﻳِﺒُﻮْنَ ﺗَﺎﺋِﺒُﻮ
َ
َُ
ْنَ ﺎﻋ ِﺑ ُﺪ ْون
ْ ُﻠْﻚُ وَﻪﻟَُ اﺤﻟ، ﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َُّ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ْﻚَ ﻪﻟ
َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ  ا�َُّ وَﻋْﺪَهُ وَﻧَﺮ
َّ
َ اﻷ ْﺣ َﺰ
ُاب َو ْﺣ َﺪه
ﺼ �ﺒﺪه َوﻫﺰم
َﺎﺟِﺪُوْنَ لِﺮَ�ِﻨﺎ َﺣﺎ ِﻣوْنَ ﺻَﺪق
(Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati selain Allah, Maha Esa, tidak ada
sekutu bagi-Nya, seluruh kerajaan dan pujian milik-Nya, Maha Berkuasa atas
segala sesuatu, kami kembali, bertaubat, beribadah, sujud dan memuji Tuhan
kami, Allah telah memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan
musuh-musuh sendirian". Muttafaq ’alaih. 3
37F

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 15522 dan Abu Daud no hadist : 2606.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 15157 dan Abu Daud no hadist : 2571.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1797 dan Muslim no hadist: 1344.
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 Apa yang harus dilakukan musafir bila maksudnya telah terlaksana:

ّ
، وﻧﻮﻣﻪ، وﺮﺷاﺑﻪ، ﻤﻨﻊ أﺣﺪ�ﻢ ﻃﻌﺎﻣﻪ: )الﺴﻔﺮ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب: ﻗﺎل َ�ل ا
 أن َر ُﺳ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ذا ﻗﻰﻀ أﺣﺪ�ﻢ ﻧﻬﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﺮه؛ ﻓﻠﻴﻌﺠﻞ إﻰﻟ أﻫﻠﻪ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah  Rasulullah  bersabda: “Perjalanan adalah bagian dari
azab, dimana salah seorang kamu menahan makan, minum dan tidur
(karenanya), maka apabila dia telah menyelesaikan maksud

perjalanannya

maka segeralah kembali kepada keluarganya”. Muttafaq ’alaih. 1
378F

 Waktu datang dari safar:

   ﻻ ﻳﻘﺪم ﻣِﻦْ ﺳﻔﺮ إﻻ ﻧﻬﺎرا ﻲﻓ الﻀﻰﺤ ﻓﺈذا ﻗﺪم ﺑﺪأ ﺑﺎﻤﻟﺴﺠﺪ  أن رﺳﻮل اﷲ ﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ﻓﺼ� ﻓﻴﻪ ر�ﻌﺘ� ﺛﻢ ﺟﻠﺲ ﻓﻴﻪ
Dari Ka'ab bin Malik  bahwa Rasulullah  biasanya datang dari perjalan jauh
pada siang hari di waktu dhuha dan bila datang maka beliau singgah terlebih
dahulu di masjid beliau, lalu shalat dua rakaat dan duduk sebentar”. Muttafaq
alaih .

2
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. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.  ﺎﻛن ﻻ ﻳﺪﺧﻞ إﻻ ﻏﺪوة أو ﻋﺸﻴﺔ،  ﻳﻄﺮق أﻫﻠﻪ    اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
Dari Anas bin Malik  berkata: Nabi ` tidak pernah mendatangi keluarganya
pada waktu malam dan baliau tidak masuk rumah kecuali pada waktu pagi
atau sore hari. Muttafaq alaih. 3
380F

 Disunahkan bagi orang yang sampai di rumahnya pada malam hari untuk
memberitahu istrinya terlebih dahulu:

 ))دﺧﻠﺖ ﻴﻟﻼ ﻓﻼ ﺗﺪﺧﻞ ﻰﻠﻋ أﻫﻠﻚ ﺣﻰﺘ: ﻗﺎل ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
. وﺗﻤﻤﺸﻂ الﺸﻌﺜﺔ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ،ﺴﺘﺤﺪ اﻤﻟﻐﻴﺒﺔ

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3001 dan Muslim no hadist: 1927.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3088 dan Muslim no hadist : 716.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1800 dan Muslim no hadist : 1928.
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Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi  bersabda: Bila
engkau tiba di malam hari janganlah masuk rumah hingga istrimu mencukur
bulu-bulu (kemaluannnya) dan menyisir rambutnya yang kusut. Muttafaq alaih
.

1

1
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. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5246 dan Muslim no hadist : 715.
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Adab Tidur Dan Bangun
 Apa yang harus dilakukan saat hendak tidur:

، ))ﻃﻔﺌﻮا اﻤﻟﺼﺎﺑﻴﺢ ﺑﺎلﻠﻴﻞ إذا رﻗﺪﺗﻢ:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
. وﻤﺧﺮوا اﻟﻄﻌﺎم والﺮﺸاب(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وأو�ﺌﻮا اﻷﺳﻘﻴﺔ،ﻏﻠﻘﻮا اﻷﺑﻮاب
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi  bersabda:
"Padamkanlah lampu- lampu bila engkau hendak tidur, kunci pintu, tutup bejana
air, dan tutup makanan serta minuman". Muttafaq alaih . 1
382F

 Menuci tangan dari lemak (yang menempel) sebelum tidur:

 ﻓﻠﻢ ﻳﻐﺴﻞ ﻳﺪه ﻓﺄﺻﺎﺑﻪ ﻲﺷء ﻓﻼ، ))ذا ﻧﺎم أﺣﺪ�ﻢ و� ﻳﺪه ر�ﺢ ﻏﻤﺮ: ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
.ﻳﻠﻮﻣﻦ إﻻ ﻧﻔﺴﻪ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Dari Abu Hurairah  dari Nabi 

bersabda: "Apabila salah seorang diantara

kalian tidur sedangakan di tangannya masih ada lemak (sisa makanan) dan
belum dicucinya, lalu dia ditimpa sesuatu (penyakit) maka janganlah dia mencela
kecuali dirinya sendiri". H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah.

2
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 Fadhilah tidur dalam keadaan suci:

 ﻓﻴﺘﻌﺎر ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﻓيﺴﺄل اﷲ، )) ﻣﻦ مﺴﻠﻢ ﻳبﻴﺖ ﻰﻠﻋ ذﻛﺮ ﻃﺎﻫﺮا: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
.�ا ﻣﻦ اﺪﻟﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة إﻻ أﻋﻄﺎه إﻳﺎه(( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Dari Muaz bin Jabal  dari Nabi  bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang
tidur malam dengan berzikir sebelumnya disertai wudhu', lalu terbangun di
tengah malam dan berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan dunia dan akhirat
kecuali Allah mengabulkan permohonan itu untuknya". H.R. Abu Daud dan
Ibnu Majah.

3

384F

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6296 dan Muslim no hadist : 2012.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 1860 dan Ibnu Majah no hadist : 3297.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5042 dan Ibnu Majah no hadist : 3881.
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 ﻓﻠﻢ �ﺴتﻴﻘﻆ، ))ﻦ ﺑﺎت ﻃﺎﻫﺮا ﺑﺎت ﻲﻓ ﺷﻌﺎره مﻠﻚ: ﻗﺎل ﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺳﻮل اﷲ
. ا� اﻏﻔﺮ ﻟﻌﺒﺪك ﻓﻼن؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎت ﻃﺎﻫﺮا(( أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن:ﻻ ﻗﺎل اﻤﻟﻠﻚ
Dari

Ibnu

Umar

radhiyallahu

`anhuma

bahwa

Rasulullah

 bersabda,"

Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci maka seorang malaikat berada di
dekatnya, saat dia terbangun malaikat berkata: "Ya, Allah! Ampunilah hamba-Mu
ini karena dia tidur dalam keadaan suci". H.R. Ibnu Hibban.

1

385F

 Bacaan dari Al quran saat hendak tidur:
Dari Aisyah radhiyallahu `anha “bahwa Nabi  pada setiap malam apabila
menuju

ranjangnya

beliau

merapatkan

kedua

telapak

tangannya

lalu

meniupnya seraya membacakan pada kedua telapak tangan tersebut:

َ ُّ ُ ُۡ
َ َۡ ّ َ ُ ُ َ ُۡ
ُ ُ َ ُۡ
َ
ّ
ٌ
ّ
َ
َ
ِ َب ٱ
﴾ ١ اس
ِ  ﴾ ﴿ قل أعوذ بِر١ ب ٱلفل ِق
ِ  ﴾ ﴿ قل أعوذ بِر١ ﴿ قل هو ٱَ أحد

(Katakan-lah Allah Yang Maha Esa) dan (Katakanlah aku berlindung dengan
Tuhan yang menguasai waktu shubuh), dan (Katakanlah aku berlindung dengan
Tuhan manusia), kemudian beliau menyapukan kedua tangannya ke seluruh
anggota tubuhnya semampunya, mulai dari kepala, muka, dan tubuh bagian
depan, dia melakukan hal tersebut sebanyak tiga kali”. H.R. Bukhari .

2
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َ ۡ
َ
ٰ ٓ  ))اﻗﺮأ ﴿ قُ ۡل:  ﺎل ﻲﻟ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل ﻦ ﻧﻮﻓﻞ اﻷﺷﺠﻲﻌ
[ ﺛﻢ١ : ﴾ ]لﺎﻜﻓﺮون١ ََ�ُّ َها ٱل� ٰ ِف ُرون
.ﻰﻠﻋ ﺧﺎﺗﻤﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺮاءة ﻣﻦ الﺮﺸك(( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي

Dari Naufal Al Asyja'I  berkata: Rasulullah  bersabda kepada ku: "Bacalah
surat Alkafirun:

َ ۡ
َ
ٰ ٓ ﴿ قُ ۡل
[١ : ﴾ ]لﺎﻜﻓﺮون١ ََ�ُّ َها ٱل� ٰفِ ُرون
Katakanlah: "Hai orang-orang kafir". Kemudian tidurlah setelah membaca surat
tersebut, karena surat tersebut mengandung berlepas diri dari kesyirikan". H.R.
Abu Daud dan Tirmizi.

3
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1

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban no hadist : 1051.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5017.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5055 dan Tirmizi no hadist : 3403.
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ّ
ﺳ
 ﻓﺄﺗﺎ� آت ﻓﺠﻌﻞ �ﺜﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﺄﺧﺬﺗﻪ، ﺑﻔﻆ ز�ة رمﻀﺎن َ�ُﻮل ا
َ�� ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ ﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ّ
ُ ّ َ َٓ ُّ
ﺳ
َ � إِ� ٰ َه ِ�َ ه َو
 ﴿ ٱ: ا أو�ﺖ إﻰﻟ ﻓﺮاﺷﻚ ﻓﺎﻗﺮأ آﻳﺔ الﻜﺮﻲﺳ: ﻓﻘﺎل َ�ُﻮل ا
َﻓﻌﻨﻚ إﻰﻟ ر
:ﻓﻘﻠﺖ
ِ
ُ َُّ ٱ ۡلَي
ُّ ٱ ۡل
 وﻻ ﻳﻘﺮ�ﻚ ﺷﻴﻄﺎن ﺣﻰﺘ ﺗﺼﺒﺢ،[ ؛ ﻧﻚ ﻟﻦ ﻳﺰال ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ا�َّ ﺣﺎﻓﻆ٢٥٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة....... ۚ وم
.  واه اﺒﻟﺨﺎري.( ذاك ﺷﻴﻄﺎن، وﻫﻮ ﻛﺬوب، )أﻣﺎ إﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺪﻗﻚ:   ل اﻨﻟﻲﺒ...

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  mempercayakanku untuk menjaga
harta zakat bulan Ramadhan, lalu seseorang datang meraup makanan itu,
akhirnya aku mengkapnya dan berkata: “Demi Allah, engkau akan kuadukan
kepada Rasulullah….. Orang tersebut berkata: “Bila engkau hendak berada di
atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi:

ُ َُّ ٱ ۡلَي
ُ ّ ﴿ٱ
ُّ َ َ�ٓ إِ َ� ٰ َه ِ � َّ ُه َو ٱ ۡل
[٢٥٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة....... ۚ وم
(Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup
kekal

lagi

terus

menerus

mengurus

(mahluk-Nya)...hingga

akhir

ayat,

sesungguhnya engkau selalu berada di dalam penjagaan Allah dan syetan tidak
akan mendekatimu hingga waktu pagi”, maka Nabi  bersabda: “Sesungguhnya
ia berkata jujur kepadamu (dalam hal ini), padahal dia pada hakikatnya adalah
seorang pendusta, Itulah syetan”. HR. Bukhari. .

1
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 ﻓﺄﺗﺎﻧﺎ وﻗﺪ أﺧﺬﻧﺎ... ﺧﺎدﻣﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻗﺎﻟﺖ  ﻓﺎﻃﻤﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﺎءت �ﺴﺄل اﻨﻟﻲﺒ  ﻲﻠﻋ
 )دلﻜﻤﺎ ﻰﻠﻋ ﺧ� مﺎ ﺳﺄﺘﻟﻤﺎ�؟ إذا أو�ﺘﻤﺎ إﻰﻟ ﻓﺮاﺷﻜﻤﺎ أو إذا أﺧﺬﺗﻤﺎ مﻀﺎﺟﻌﻜﻤﺎ:  ﻓﻘﺎل... مﻀﺎﺟﻌﻨﺎ
ً
ً
 ﺈن ذلﻚ ﺧ� لﻜﻤﺎ مﺎ ﺳﺄﺘﻟﻤﺎه-�ﺛﻼﺛﺎ وﺛﻼﺛ-  واﻤﺣﺪا-�ﺛﻼﺛﺎ وﺛﻼﺛ-  وﺳﺒﺤﺎ،-� أر�ﻌﺎ وﺛﻼﺛ- ﻜﺮﺒا
.( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari ‘Ali  bahwa Fatimah radhiyallahu `anha datang kepada Nabi  meminta
seorang pembantu, akan tetapi Nabi tidak menyetujuinya … kemudian pada
malam harinya saat kami hendak tidur beliau datang seraya bersabda:" Maukah
kalian aku beritahu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian pinta? Apabila
kalian hendak menuju ranjang kalian (atau apabila kalian telah berada di atas
tempat tidur), bertakbirlah tigapuluh empat kali, bertasbihlah tigapuluh tiga kali,

1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5010.
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dan bertahmidlah tigapuluh tiga kali. Sungguh itu lebih baik dari apa yang kalian
minta”. Muttafaq alaih . 1
389F

 Larangan memiliki tilam yang banyak kecuali ada hajat:

 واﺜﻟﺎﻟﺚ، وﻓﺮاش ﻻمﺮأﺗﻪ، ))ﺮاش لﻠﺮﺟﻞ: ﺎل ﻪﻟ ﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺳﻮل اﷲ
. والﺮاﺑﻊ لﻠﺸﻴﻄﺎن(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ،لﻠﻀﻴﻒ
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma bahwa Rasulullah  bersabda
kepadanya: Satu tilam untuk suami, satu tilam untuk istri, tilam yang ketiga
untuk tamu dan keempat adalah untuk setan". HR. Muslim .

2
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 Larangan bercengkrama setalah shalat Isya kecuali ada tujuan yang benar:

. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.  ﻻ �ﺐ اﻨﻟﻮم ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻻ اﺤﻟﺪﻳﺚ ﺑﻌﺪﻫﺎ  اﻨﻟﻲﺒ... ﻦ أﻲﺑ ﺑﺮزة
Dari Abi Barzah  bahwa Nabi  tidak menyukai tidur sebelum shalat Isya dan
bercengkrama setelah shalat Isya". Muttafaq alaih .

3

391F

 Mengibas ranjang tiga kali:

ّ
ﺳ
 )ذا أوى أﺣﺪ�ﻢ إﻰﻟ ﻓﺮاﺷﻪ؛ ﻓﻠﻴﻨﻔﺾ ﻓﺮاﺷﻪ ﺑﺪاﺧﻠﺔ إزاره؛: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
َْ
 ْﻤِﻚَ رَ�ِّْ وَﺿَﻌْﺖُ ﺟَﻨْﻲﺒِْ وَ�ِﻚَ أَرْ�َﻌُﻪُ إِنْ أَمْﺴَﻜْﺖَ �َﻔْﻲﺴِْ ﻓَﺎرْﻤﺣ َﻬﺎ: ﺛﻢ ﻳﻘﻮل،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪري ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ََ ٌ َّ
ْ َ ْ َ ََْ َ َْ ْ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
.ﻴﻪ
و�ِن أرﺳﻠﺘﻬﺎ ﻓﺎﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑِﻤﺗَْﻔَﻆُ ﺑِﻪِ ﻋِﺒَﺎدَك
ِِ
ِ  الﺼَّﺎﺤﻟ� ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Apabila salah seorang
kalian menuju ranjangnya maka kibaslah ranjang tersebut dengan ujung
kainnya, karena sesungguhnya seseorang tidak mengetahui apa yang mengotori
ranjang tersebut sepeninggalnya tadi, kemudian dia mengucapkan:

ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ إِنْ أَمْﺴَﻜْﺖَ �َﻔْﻲﺴِْ ﻓَﺎرْﻤ
ُ ََْ
َ
ﺣﻬﺎ و�ِن أرﺳﻠﺘﻬﺎ ﻓﺎﺣﻔﻈﻬﺎ ِﻤَﺎ ﺤﺗﻔﻆ ﺑِ ِﻪ
ْﻤِﻚَ رَ�ِّْ وَﺿَﻌْﺖُ ﺟَﻨْﻲﺒِْ وَ�ِﻚَ أَرْ�َﻌُﻪ
َ
َ ْ ﺒَﺎدَك الﺼَّﺎﺤﻟ
�
ِِ
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3113 dan Muslim no hadist : 2727.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2084.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 599 dan Muslim no hadist : 647.
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(Dengan nama-Mu ya Rabb, aku membaringkan tubuhku, dan dengan (nama)-Mu
aku bangun, jika Engkau menahan jiwaku (mematikanku) maka curahkanlah
kepadanya

rahmat,

dan

jika

Engkau

mengirimnya

kembali

(yaitu

memasukkannya ke dalam tubuhku) maka perilaharalah dia seperti Engkau
memelihara hamba-hamba-Mu yang shaleh)”. Muttafaq ’alaih.

1

. ))ﻓﻠﻴﻨﻔﻀﻪ ﺑﺼﻨﻔﺔ ﺛﻮ�ﻪ ﺛﻼث مﺮات(( ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري:و� ﻟﻔﻆ
Dalam riwayat yang lain: kibaslah ujung bajunya tiga kali." HR. Bukhari. 2
39F

 Berwudhu lalu tidur miring ke bagian tubuh yang kanan:
Dari Bara bin ‘Azib  berkata: “Rasulullah  bersabda kepadaku: “bila engkau
hendak mendatangi tempat tidurmu, berwudhulah seperti wudhu'mu untuk
shalat, kemudian berbaringlah di atas tubuhmu yang sebelah kanan dan
ucapkan:

َ َْ ّ
ً ْ ً ْ َ َ
َ
َ
َ ،َﻓَﻮّﺿْﺖُ أَمْﺮِيْ إِﻴﻟَْﻚ
َ  و،َﺟَّﻬْﺖُ وَﺟْ�ِْ إِﻴﻟَْﻚ
 وَأﺠﻟَْﺄْتُ ﻇَﻬْﺮِيْ إِﻴﻟْﻚ َر�ﺒَﺔ َو َرﻫ َﺒﺔ
 وَو،َلﻠَّﻬُﻢَ أﺳﻠْﻲﺴِْ إِﻴﻟَ ْ ﻚ
ّ
َ َ
َ
 و ﻧَبِﻴ،ََ َ ِّيْ أَﻧْﺰَﻟْﺖ
َ ْﻨْﻰﺠ ﻣِ ﻨ
َ ِّْﻚَ اﺬﻟَ ْي أَ ْر َﺳﻠ
ﺖ
ﻨْﺖُ ﺑِ�ِﺘَﺎﺑﻚ اﺬﻟ
 آﻣ،َﻻَّ إِﻴﻟَْﻚ
إ
ﻚ
 ﻻَ مَﻠْﺠَﺄَ وَﻻَ ﻣ
َ
ِ
ِ
ِ
(Ya Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu, aku hadapakan wajahku kepada-Mu,
aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku serahkan punggungku kepada-Mu
dengan rasa harap dan takut kepada-Mu, tidak ada tempat berlindung dan
bernaung dari-Mu kecuali kepada-Mu, aku beriman dengan kitab yang Kau
turunkan dan dengan Nabi yang Kau utus) jika engkau mati (saat itu) niscaya
engkau mati dalam fitrah, dan jadikanlah ia sebagai ucapanmu terakhirmu.
Muttafaq ’alaih.

3
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 Doa hendak tidur dan bangun:
Dari Anas  bahwa Nabi  selalu bila menuju ranjangnya lalu mengucapkan:

َ
ْ َ ُ َ َ َ َﺎ ﻓَ�َﻢْ مِﻤَﻦْ ﻻَ ﺎﻛَﻲﻓ
َ ﻪﻟ َوﻻ ُمﺆ ِو َي
ِ
ْﺪُ �َِِّ اﺬﻟَِّيْ أَﻃْﻌَﻤَﻨَﺎ وَﺳَﻘَﺎﻧﺎ وَ�َﻔَﺎﻧﺎ وَآواﻧ

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6320 dan Muslim no hadist : 2714.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7393.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6311 dan Muslim no hadist : 2710.
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(Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, dan telah
mencukupi kami dan telah memberi kami tempat, berapa banyak orang yang
tidak ada yang mencukupinya dan memberinya tempat)”. HR. Muslim.

1

َْ ْ َ َّ
ْ َ ْ َ َََْ ْ َ ْ َ ََْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ّ
َ
َ
َ
َ
، وِنْ أَﻣَﺘَﻬﺎ ﻓﺎﻏ ِﻔﺮلﻬﺎ، إِن أﺣﻴيﺘﻬﺎ ﻓﺎﺣﻔﻈﻬﺎ، لﻚ مﻤﺎ�ﻬﺎ و�ﻴﺎﻫﺎ،ﻬُﻢَّ إِﻧَّﻚَ ﺧَﻠﻘْﺖَ �َﻔْﻲﺴِ وَأَﻧْﺖَ ﺗَﻮَﻓَﺎﻫﺎ
ْ َ َُ ْ َ ّ
َ
. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.َّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﺳﺄلﻚ اﻟ َﻌﺎ ِ�ﻴَﺔ
“Ya Allah, Sesungguhnya Engkau menciptakan diriku, dan Engkaulah yang akan
mematikannya.

Mati

dan

hidupnya

hanya

milik-Mu.

Apabila

Engkau

menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka
ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu keselamatan“. HR.
Muslim.

2
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رْضِ وَر
َ ْ ُ َ َ ّ َ ّ  ﻓَﺎﻟِﻖَ اﺤﻟَْﺐ،ٍء
َ
َ
َ
�ل
َْ رَ�َّﻨـَﺎ وَربَّ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ،َِبَّ اﻟْﻌَﺮْشِ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢ
ﻮَاتِ وَرَبَّ اﻷ
بَّ الﺴَّﻤ
ِ  وﻣ،ِ وﻟَﻮى
ِْﻴْﻞ
ْ
َْ ْ َ
َ ََْ َ ََْ ُّ
َ ٌ
ُ
َ
َ
 َّﻬُﻢَّ أَﻧْﺖَ اْﻷَوَل ﻓﻠيﺲ �ﺒﻠﻚ.ﺎﺻﻴ ِﺘ ِﻪ
ِ  أَﻋُﻮْذ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَـﺮِّ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء أﻧﺖ،ِ وَاﻟْﻔُﺮﻗَﺎن، ِ �ِْرَاةِ وَاْﻹ
ِ آﺧﺬ ﺑِﻨ
ّ
ََيْﺲ
َ
َ ََﻧْﺖَ اﻟﻈَﺎﻫ ُﺮ ﻓَﻠ
 وَأ،ٌ�َﻌْﺪَك ﻲﺷَْء
َ ْ
ْ َ
 وَأﻧْﺖَ اﻵﺧِﺮُ ﻓَﻠ،ٌء
،َﻧْﺖَ اﺒﻟَْﺎﻃِﻦُ ﻓَﻠَيْﺲَ دُوْﻧَﻚَ ﻲﺷ ٌء
َ ﻓﻮْﻗَﻚَ ﻲﺷَْ َ أ
�َ و،ٌء
ِ
ْ َْ
َ ْ َ ّْ
. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.ﺾِ �َﻨَّﺎ اﺪﻟَ� َﻦ َوأﻏ ِﻨﻨﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﻔﻘ ِﺮ
“Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai
Arasy

yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang

membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Tuhan yang menurunkan kitab
Taurat, Injil dan Furqan (Al Qur'an). Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan
segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah
yang pertama, dan tidak ada sesuatu apapun sebelum-Mu. Engkaulah yang
terakhir dan tidak ada sesuatu apapun setelah-Mu. Engkaulah yang dzahir, dan
tidak ada sesuatu apapun diatas-Mu (yang lebih zhahir darimu). Engkaulah yang
batin, tidak ada sesuatu apapun di bawah-Mu, lunasilah hutang kami dan berilah
kami kekayaan hingga kami terlepas dari kefakiran“.HR. Muslim.

3
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ُ َ َ َْ ّ َ
َْ َْ َُ ْ
َ
َ
َ
َ َﻴْﺐِ وَالﺸَّﻬَﺎدَةِ ﻓﺎﻃِﺮ
ْ َ
ﺖ أ ُﻋ ْﻮذ
رْضِ رَبَّ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء َو َم ِﻠﻴﻜﻪ أﺷ َﻬ ُﺪ أن  إِﻪﻟَ إِﻻَ أﻧ
ّْﻤَﺎوَاتِ وَاﻷ
 الﺴ
َّ ﺎﻋَلِﻢَ اﻟْﻐ
ّ �َﻔْﻲﺴِْ وَﺮﺷَِّ الﺸَّﻴْﻄ
ْ
. ﺮﺟﻪ اﻟﻄﻴﺎلﻲﺴ واﻟﺮﺘﻣﺬي. َﺎنِ وَﺮﺷ ِﻛ ِﻪ
َ ﺮﺷ
ِ ِﺑ
ِ
1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2715.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2712.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2713.
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(Ya Allah, pencipta lamgit dan bumi, Maha Mengetahui yang ghaib dan yang
nyata, Tuhan segala sesuatu dan penguasanya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan
yang berhak disembah selain Engkau, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan
diriku, dan kejahatan syetan dan perangkap kesyirikan ). H.R. Thayalisy dan
Tirmizi.

1

ّ
ﺳ
ّ
ْ لﻠَّﻬُﻢَ ِﻗ
�
) :  إذا ﻧﺎم وﺿﻊ ﻳﺪه اﻴﻟﻤ� ﺤﺗﺖ ﺧﺪه؛ ﺛﻢ ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َن ر
  اﻟﺮﺒاء ﺑﻦ ﺎﻋزب
ِ
ِ
َ َ
ُ َْ
َ
.َﻋﺬاﺑَﻚ ﻳَ ْﻮ َم �ﺒ َﻌﺚ ِﻋﺒَﺎد َك( َوَاهُ أﻤﺣﺪ
Dari Bara' bin 'Azib  bahwa Rasulullah  adalah beliau apabila hendak tidur
maka beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya kemudian
mengucapkan:

َ َ ْ ّ
ُ َْ
َ
� َﻋﺬاﺑَﻚ ﻳَ ْﻮ َم �ﺒ َﻌﺚ ِﻋﺒَﺎد َك
ِ ِلﻠَّﻬُﻢَ ﻗ
(Ya Allah  hindarilah aku dari azab-Mu, di hari Engkau bangkitkan hambahamba-Mu)”. H.R. Ahmad.

2
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ّ
ْ
ُ ﺎﺳﻢ اﷲ َو َﺿ ْﻌ
ﺳ
ﺖ
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ اﻷزﻫﺮ اﻷﻧﻤﺎري
ِ ِ ِ ))ﺑ: ﻛن إذا أﺧﺬ مﻀﺠﻌﻪ ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
ِ
َ
 ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺪِيِّ اﻷَﻰﻠ
َْ
َ ْ ْ َ ْ
ِ�ْاﺟْﻌَﻠ
 وأﺧ ِﺴ، ﺒِْ الﻠَّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِْ ذَﻧْﻲﺒ
.ﻋ(( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود
ْ
َ و،ِْ� وَﻓُﻚ َّ رِﻫَﺎ،ْﺊ ﺷ
ِ
Dari Abi Azhar Al Anmari  bahwa apabila Rasulullah  hendak tidur di malam
hari, beliau berdoa:

َ ْ اﺟْﻌَﻠْ�ِ  ﻲﻓِ اﻨﻟَّﺪِيِّ اﻷَﻰﻠ
ْ َ ْ
ﻋ
ْ
َ و،ِْ� وَﻓُﻚ َّ رِﻫَﺎ،ِْ� َوأﺧﻴْﻄَﺎ،ِ اﷲِ وَﺿَﻌْﺖُ ﺟَﻨْﻲﺒِْ الﻠَّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِْ ذَﻧْﻲﺒ
ﻢ
ِ

Dengan nama Allah aku meletakkan lambungku, Ya Allah ampunilah dosaku,
usirlah setan yang mendampingiku, lepaskan tanggunganku dan jadikanlah aku
berada di tempat yang tertinggi". H.R. Abu Daud.

3
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ّ ) : ذا أﺧﺬ مﻀﺠﻌﻪ ﻣﻦ الﻠﻴﻞ؛ وﺿﻊ ﻳﺪه ﺤﺗﺖ ﺧﺪه؛ ﺛﻢ ﻳﻘﻮل  ا ﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ
!َلﻠَّﻬُﻢ
َ َ
ْ ََ ُ ْ َُ َ ْ
َﻤْﺪُ �َِِّ اﺬﻟَِّيْ أَﺣْﻴَﺎﻧَﺎ �َﻌْﺪ
َ
ُﺎ�َﻨﺎ وَ�ِﻴﻟَْﻪِ اﻟنُّ ُﺸ ْﻮ ُر( َر َواه
ﻣَﺎ أَﻣ
) :ﺑِﺎﺳ ِﻤﻚ أمﻮت وأﺣﻴﺎ( و�ذا اﺳتﻴﻘﻆ؛ ﻗﺎل
َ ُ
.ُّ ﺒﻟﺨرِي
1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Thayalisy no hadist : 9 dan Tirmizi no hadist : 3392.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 18659.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5054.
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Dari Huzaifah  berkata: “bahwa apabila Nabi  berada di tempat tidurnya di
malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, kemudian
mengucapkan:

ُ َُْ َ ْ ّ
َت َوأَ ْﺣﻴﺎ
لﻠَّﻬُﻢَ! ﺑِﺎﺳ ِﻤﻚ أمﻮ

“Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup dan aku mati”,
Apabila bangun beliau mengucapkan:

ُ ّ
َ َ
َﻤْﺪُ �َِِّ اﺬﻟَِّيْ أَﺣْﻴَﺎﻧَﺎ �َﻌْﺪ
ﻣَﺎ أَﻣﺎ�َﻨﺎ وَ�ِﻴﻟَْﻪِ اﻟنُﺸ ْﻮ ُر

“Segala puji bagi Allah, yang menghidupkan kami setelah mematikan dan
kepada-Nyalah kami akan kembali”. Muttafaq ’alaih.

1
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ّ
ْ �َِِّ اﺬﻟَ ﺎﻋَﻓَﺎ�ِ ﻲﻓِ ﺟَﺴَﺪِي: ﻓﺈذا اﺳتﻴﻘﻆ ﻓﻠﻴﻘﻞ... : ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
ﺳ
َ
ّ َ َ وَرَد
َّ ﻲﻠﻋ
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮ
ِّي
ِ
ْ ْ
وْﻲﺣِْ وَأ
. ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي. َِذِنَ ﻲﻟ ِﺑ ِﺬﻛ ِﺮه
ِ
Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah 

bersabda: "Apabila seseorang

terbangun maka ucapkanlah:

ْ ْ
َِّ اﺬﻟَِّي ﺎﻋَﻓَﺎ�ِ ﻲﻓِ ﺟَﺴَﺪِيْ وَرَدَّ ﻲﻠﻋَََّ رُوْﻲﺣِْ وَأ
َذِنَ ﻲﻟ ﺑِ ِﺬﻛ ِﺮ ِه
ِ
“Segala

puji

bagi

Allah

Yang

telah

memberikan

kesehatan

kepadaku,

mengembalikan ruhku dan merestuiku untuk berdzikir kepada-Nya”. H.R
Tirmidzi. 2
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 Hendaklah tidur dalam keadaan hati yang terbebas dari iri dan dengki
kepada siapapun juga:

 ﻘﻮل ﻲﻓ رﺟﻞ ﻣﻦ  ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ:ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ أن ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل

ﻦ أ�ﺲ

 ﻓﺒﺎت ﻋﻨﺪه ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص... (( ))ﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴ�ﻢ اﻵن رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﺠﻟﻨﺔ:اﻷﻧﺼﺎر ﺛﻼﺛﺎ
 دت أن آوي إﻴﻟﻚ ﻷﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻚ ﻓﺄﻗﺘﺪي ﺑﻪ ﻓﻠﻢ أرك ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺜ� ﻋﻤﻞ ﻓﻤﺎ اﺬﻟي: ﻓﻘﺎل ﻪﻟ،ث ﻴﻟﺎل
 ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻣﺎ رأﻳﺖ: ﻓﻘﺎل،� ﻤﺎ وﻴﻟﺖ دﺎﻋ: ﻗﺎل، ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻣﺎ رأﻳﺖ: ؟ ﻓﻘﺎل ﺑﻠﻎ ﺑﻚ ﻣﺎ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ
1

. Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6314 dan Muslim no hadist : 2711.

2

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3401.
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 ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ،أ� ﻻ أﺟﺪ ﻲﻓ ﻧﻔﻲﺴ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻤﻟﺴﻠﻤ� ﻏﺸﺎ وﻻ أﺣﺴأﺣﺪا ﻰﻠﻋ ﺧ� أﻋﻄﺎه اﷲ إﻳﺎه
. ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ. ه اﻟﻲﺘ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻚ و� اﻟﻲﺘ ﻻ ﻧﻄﻴﻖ:اﷲ
Dari Anas bahwa Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu `anhuma berkata:
"Aku mendengar Rasulullah  bersabda tiga kali tentang seorang laki-laki
Anshar: " Akan datang sekarang kepada kalian seseorang dari penduduk surga "
… maka Abdullah bin Amru menginap di rumah orang tersebut selama tiga
malam, kemudian dia berkata kepadanya:"Sesungguhnya aku menginap di
rumahmu untuk mencari tahu amalanmu agar aku menirunya, akan tetapi aku
tidak melihat engkau melakukan amalan yang banyak, namun

apakah yang

menyebabkan Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah penduduk surga?
Orang itu berkata: "Aku tidak mempunyai amalan selain apa yang engkau lihat.
Kemudian Abdullah berpaling untuk mohon diri. Tiba-tiba orang itu memanggilnya
seraya berkata: "Amalanku hanyalah apa yang engkau lihat akan tetapi aku
tidak pernah menyimpan dendam di hatiku kepada seorang muslimpun dan tidak
pernah iri dengan karunia yang diberikan Allah kepada siapapun". Maka
Abdullah berkata: "Inilah yang telah membawamu kepada derajat yang tinggi dan
ini yang kami tidak mampu melakukannya". H.R. Ahmad.

1
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 Doa bila terbangun di tengah malam:
Dari Ubadah bin Shamit  dari Nabi  bersabda: "Barangsiapa yang terbangun
di tengah malam lalu mengucapkan:

َ ْ َ
ُ
َ َ ْ َُ ّ
ُ
ُ ﺎن اﷲ َو
َ اﺤﻟَْﻤْﺪُ وَﻫ
َُ
اﷲ
 ﻟَْﻤْﺪُ �َِ ِ وﺳﺒﺤ.َ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳ ْ ٌﺮ
ﻮَ ﻰﻠﻋ
َ ﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟ.إِﻪﻟََ إِﻻَّ اﷲُ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺷَـﺮِ�ْﻚَ ﻪﻟ
ِ
ّ
َ
َ
ﻌَ�ِِّ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ رَبِّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟ
ﷲ
ﺎ
ﺑ
َ ﻗُﻮَّةَ إِﻻ
 ﺣَﻮْلَ وَﻻ
 وَﻻ،َُْﺮﺒ
ِ
ِ
ِ
“Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya
kerajaan dan pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji
bagi Allah, Maha suci Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali
dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya Tuhanku,
ampunilah dosaku” atau selanjutnya dia berdoa niscaya do'anya dikabulkan,
dan jika dia berwudhu, lalu shalat niscaya shalatnya diterima" . H.R. Bukhari .
1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 12697.

2

diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1154.
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Adab Bermimpi

 Apa yang harus dilakukan bila bermimpi baik atau bermimpi buruk:

 )لﺮؤ�ﺎ اﺤﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﷲ ﻓﺈذا رأى أﺣﺪ�ﻢ ﻣﺎ �ﺐ؛ ﻓﻼ: ﻳﻘﻮل  ﻌﺖ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻗﺘﺎدة
 وﻻ �ﺪث ﺑﻬﺎ، وﻣﻦ ﺮﺷ الﺸﻴﻄﺎن، و�ذا رأى ﻣﺎ ﻳ�ﺮه؛ ﻓﻠﻴﺘﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺮﺷﻫﺎ،ث ﺑﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ �ﺐ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ أﺣﺪا؛ ﺈﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺮﻀه( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Qatadah  berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: “Mimpi
yang baik berasal dari Allah, maka apabila salah seorang di antara kalian
bermimpi hal yang disukainya, janganlah dia menceritakannya kecuali kepada
orang

yang

disukainya

dan

bila

dia

bermimpi

buruk,

maka

mintalah

perlindungan dari kejahatannya dan dari kejahatan setan dan janganlah
menceritakannya

kepada

siapapun,

niscaya

mimpi

tersebut

tidak

akan

mencelakakannya”. Muttafaq ’alaih. 1
405F

 )ا رأى أﺣﺪ�ﻢ رؤ�ﺎ �ﺒﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻤﺎ � ﻣﻦ ا�َّ ﺗﻌﺎﻰﻟ؛: ﻳﻘﻮل  ﻪ ﺳﻤﻊ اﻨﻟﻲﺒ  أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري
.ﻴﺤﻤﺪ ا�َّ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ وﻴﻟﺤﺪث ﺑﻬﺎ( ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
Dari Abu Sa'id Al Kudri bahwa ia mendengar Rasulullah  bersabda: “Apabil
salah seorang kamu bermimpi hal yang disukainya, sesungguhnya itu berasal
dari Allah, ucapkan Alhamdulillah dan ceritakanlah". H.R. Bukhari . 2
406F

ّ
ﺳ
،ً ) إذا رأى أﺣﺪ�ﻢ الﺮؤ�ﺎ ﻳ�ﺮﻫﻬﺎ؛ ﻓﻠﻴﺒﺼﻖ ﻋﻦ �ﺴﺎره ﺛﻼﺛﺎ: أﻧﻪ ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َﻦ ر
 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
ِ

 )) ﻓﺈن رأى أﺣﺪ�ﻢ:  وﻴﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ ﺟﻨﺒﻪ اﺬﻟي ﺎﻛن ﻋﻠﻴﻪ( و� ﻟﻔﻆ،ًﺴﺘﻌﺬ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن ﺛﻼﺛﺎ
.ﻣﺎ ﻳ�ﺮه ﻓﻠﻴﻘﻢ ﻓﻠﻴﺼﻞ (( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Jabir  dari Rasulullah  bersabda: “Bila salah seorang kamu bermimpi
buruk maka meludahlah ke kiri 3x dan ucapkan:

ﻋُﻮ
َْ ّ
ﺎن
ِ َ ْذُ ﺑِﺎﷲ ﻣِﻦَ الﺸَﻴﻄ

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7044 dan Muslim no hadist : 2261.

2

diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7045.
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“Aku berlindung kepada Allah dari syaitan” 3x, lalu ubahlah posisi tidurmu
semula”. Dalam riwayat lain: Bila salah seorang kamu bermimpi buruk maka
bangkitlah dan shalat ". HR. Muslim.



1

Merasa gembira dengan mimpi yang baik:

ّ
ﺳ
 ﺎ اﻤﻟبﺮﺸات ؟: ) ﻳﺒﻖ ﻣﻦ اﻨﻟﺒﻮة إﻻ اﻤﻟﺮﺸات( ﻗﺎلﻮا: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
.ُّ  )لﺮؤ�ﺎ الﺼﺎﺤﻟﺔ( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي:ﻗﺎل
Dari Abu Hurairah  berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: “Wahai
manusia tidak tersisa dari tanda kenabian kecuali al-mubasyiro", "Apakah
mubasyirot itu wahai Rasulullah?, beliau bersabda: "Mmimpi yang benar.” HR
Bukhari .

2

408F

ً
 )لﺮؤ�ﺎ اﺤﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ الﺮﺟﻞ الﺼﺎﻟﺢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﺘﺔ وأر�ﻌ� ﺟﺰءا ﻣﻦ: ﻗﺎل  أن رﺳﻮل اﷲ ﻋﻦ أ�ﺲ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﻨﻟﺒﻮة( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Anas  bahwa Rasulullah  bersabda: “Mimpi yang baik dari seorang
lelaki yang shaleh adalah satu bagian dari empatpuluh enam bagian dari
kenabian.” Muttafaq ’alaih.



3
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Bermimpi bertemu Nabi :

ّ
ﺳ
 وﻣﻦ رآ� ﻲﻓ، ) ﻤﻮا ﺑﺎﺳ� وﻻ ﺗ�ﺘﻨﻮا ﺑ�ﻨيﻲﺘ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
َّ
 ﻓﺈن الﺸﻴﻄﺎن ﻻ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻲﻓ ﺻﻮر�ﻣﻦ ﻛﺬب ﻲﻠﻋ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻠﻴتﺒﻮء ﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ اﻨﻟﺎر( ُﺘَﻔ ٌﻖ،�ﻟﻨﺎم؛ ﻓﻘﺪ رآ
ََ
.ﻴﻪ
ِ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Berilah nama seperti
namaku, akan tetapi janganlah bergelar seperti gelarku. Dan barangsiapa yang
melihatku di dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku, karena syetan
tidak dapat menjelma menyerupaiku, dan barangsiapa yang berbohong atasku

1

diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2262 dan 2263.

2

diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6990.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6983 dan Muslim no hadist : 2263.
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dengan sengaja maka sediakanlah untuknya tempat di neraka”. Muttafaq
’alaih.


1

Larangan menceritakan kepada orang lain bahwa dia dipermainkan setan
di dalam tidurnya:

 ﻓﻀﺤﻚ: ﻗﺎل، رﺳﻮل اﷲ رأﻳﺖ ﻲﻓ اﻤﻟﻨﺎم ﻛﺄن رأﻲﺳ ﻗﻄﻊ: ﻓﻘﺎل   رﺟﻞ إﻰﻟ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
. ))ا ﻟﻌﺐ الﺸﻴﻄﺎن ﺑﺄﺣﺪ�ﻢ ﻲﻓ ﻣﻨﺎﻣﻪ ﻓﻼ �ﺪث ﺑﻪ اﻨﻟﺎس(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ: وﻗﺎل ﻟﻲﺒ
Dari Jabir  berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi  seraya berkata:
Wahai Rasulullah, aku bermimpi sepertinya leherku dipenggal. Maka Nabi
tertawa, dan bersabda: "Apabila setan mempermainkan salah seorang di antara
kalian dalam tidurnya maka janganlah dia menceritakannya kepada siapapun
juga". HR. Muslim.

41F

2

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 110 dan Muslim no hadist : 2134.

2

diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2268.
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Adab Minta Izin
 Adab masuk rumah:
Allah berfirman:

ُ َٰ َ ۡ َ ٰ ٓ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ّ ۡ ُ
ٞ�ۡ ِ� ۡم َخ
َ ۡ �َ ِين َء َام ُنوا ْ َ� تَ ۡد ُخلُوا ْ ُ� ُيوتًا
َ َّ ََ�ُّ َها ٱ
ٰٓ ﴿
� ُ� ُيوتِ�م َ�َ �ستأ� ِسوا و�سل ِموا َ أهلِها ۚ �ل
َ ّ
ُ ّ
ُ ّ
[٢٧ :  ﴾ ]ﻨﻟﻮر٢ َ� ۡم َعَل َ� ۡم َذَكَ ُرون
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan
rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang
demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (Q.S. An Nuur: 27 ) .
Allah  berfirman:

ٗ
َٗ
ّٗ ۡ ُ
ُ َ َٰٓ ْ ُ ّ َ َ ٗ ُُ ُۡ َ َ َ َ
ّ
[٦١ :  ﴾ ]ﻨﻟﻮر...... ۚ َِيَة ّم ِۡن ِعن ِد ٱَ ِ ُم َ�ٰ َر�ة َط ّي ِ َبة
َ أنفسِ �م
 فإِذا دخلتم �يوتا فسلِموا........ ﴿
Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah
kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada
dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik.
(Q.S. An Nuur: 61) .

 Cara minta izin

(( ))ذا اﺳﺘﺄذن أﺣﺪ�ﻢ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺆذن ﻪﻟ ﻓﻠ�ﺟﻊ:  ﻗﺎل رﺳﻮ اﷲ: ﻗﺎل  أﻲﺑ مﻮﻰﺳ اﻷﺷﻌﺮي
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Musa Al Asy'ary  berkata: Rasulullah  bersabda: Apabila salah
seorang di anatara kalian meminta izin masuk tiga kali dan tidak ada jawaban,
maka pulanglah". Muttafaq alaih . 1
412F

 أأﻟﺞ ؟ ﻓﻘﺎل َر ُﺳﻮل: ﻓﻘﺎل، وﻫﻮ ﻓ ﺑﻴﺖ   رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑ� ﺎﻋمﺮ؛ أﻧﻪ اﺳﺘﺄذن ﻰﻠﻋ اﻨﻟﻲﺒ: ﻦ ر�ﻲﻌ ﻗﺎل
ّ
 أأدﺧﻞ؟( ﻓﺴﻤﻌﻪ الﺮﺟﻞ، الﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ: ﻗﻞ، ﻓﻘﻞ ﻪﻟ، ﻓﻌﻠﻤﻪ اﻻﺳتﺌﺬان، )ﺮج إﻰﻟ ﻫﺬا: ﻟﺎدﻣﻪ َ�
ِ
َُ َ ُ
.اود
 َوَاهُ أﻤﺣﺪ و أﺑﻮ د. ﻓﺪﺧﻞ  ﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ أأدﺧﻞ ؟ ﻓﺄذن ﻪﻟ اﻨﻟﻲﺒ:ﻓﻘﺎل
Dari Rib’i berkata: “Seorang lelaki dari bani ‘Amir menceritakan kepada kami
bahwa sesungguhnya dia minta izin (masuk) kepada Nabi  ketika beliau tengah
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6245 dan Muslim no hadist : 2154.
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berada di dalam rumahnya, ia berkata: “Apakah aku boleh masuk ?”, Rasulullah
 bersabda kepada pembantunya: “Keluarlah kepada orang ini, ajarkan dia cara
meminta izin, dan katakan kepadanya: “Ucapkanlah “Assalamu’alaikum”,
apakah aku boleh masuk?”, lalu lelaki tersebut mendengarnya kemudian
mengucapkan: “Assalamu’alaikum, apakah aku boleh masuk?”, maka Nabi 
memberinya izin, lalu diapun masuk. HR. Ahmad dan Abu Daud. 1

 Posisi berdiri bagi orang yang minta izin untuk masuk:

 وﻟ�ﻦ ﻣﻦ، ا أﻰﺗ ﺑﺎب ﻗﻮم لﻢ �ﺴﺘﻘﺒﻞ اﺒﻟﺎب ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء وﺟﻬﻪ  اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل ﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ �ﺮﺴ
َُ َ ُ
.اود
 َوَاهُ أﻤﺣﺪ و أﺑﻮ د.  الﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ،  الﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ: و�ﻘﻮل،�ﻨﻪ اﻷﻳﻤﻦ أو اﻷ�ﺮﺴ
Dari Abdullah bin Busr  berkata: bahwa Nabi ` apabila mendatangi pintu
rumah sesorang, beliau tidak menghadapnya akan tetapi menyamping di
sebelah kanan atau kiri dan berkata: Assalamu 'alaikum, Assalamu 'alaikum.
HR. Ahmad dan Abu Daud. .



2

41F

Para budak dan anak-anak juga harus minta izin:
Allah  berfirman:

ُ ُۡ ْ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ّ ُ ُ
َ َٰ َ ۡ ُ
ّ
ۡ َ ِين َء َام ُنوا ْ ل َِي ۡس
َ
َ َّ ََ�ُّ َها ٱ
ٰٓ ﴿
ٰ
ت
ِ �ٔذِن�م ٱَِين ملكت �ي�ن�م وٱ
� ٖ َ�َ َين لم �بلغوا ٱ�لم ِمن�م ث�ث
ُ ّ َٰ ۡ َ ُ َٰ َ ٓ َ ۡ ِ ٰ َ َ ۡ َ ۢ ِ َ ِ َ ّ َ ّ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ِ ٰ َ َ ۡ َ ّ
ت َ� ۡ ۚم
ٖ �مِن �ب ِل صلوة ٱلفج ِر وحِ� تضعون �ِياب�م مِن ٱظَ ِه�ة ومن �ع ِد صلوة ٱلعِشاءِ� ث�ث عو
َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ّ ّ ۡ َ ُۢ َ ُ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ
ُ َ ُ ّ ُ ّ َ ُ َ َٰ َ
ۡ �َ �
ٰ
َ ل� ُم
ض ك�لِك يب ِ� ٱ
ع
ليس علي�م و� علي ِهم جناح �عَهُنَۚ َ�َ ٰفون علي�م �عض�م
� ٖ
َ
ُ ّ ت َوٱ
ٞ لِيم َح
ٌ َ َع
[٥٨ :  ﴾ ]ﻨﻟﻮر٥ كِيم
� ِ ٰ ��ٱ
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang
kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin
kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh,
ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah
sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan
tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu,
sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah
1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 23515 dan Abu Daud no hadist 5177.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 17844 dan Abu Daud no hadist 5186.
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Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana . (Q.S. An Nuur: 58).



Larangan berbisik kecuali dengan izin orang yang ketiga:

ّ
ﺳ
 )ذا ﻛﻨﺘﻢ ﺛﻼﺛﺔ؛ ﻓﻼ ﻳتﻨﺎﻰﺟ اﺛﻨﺎن دون ﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻓﺈن ذلﻚ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ مﺴﻌﻮد
ِ
َّ
َْ
.�ﺰﻧﻪ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Ibnu Mas`ud  ia berkata: Rasulullah 

bersabda: “Apabila kalian tiga

orang janganlah dua orang berbisik, tidak mengikutkan yang lainnya karena hal
tersebut dapat membuatnya sedih”. Muttafaq ’alaih. 1
415F

 Larangan mengintip rumah orang lain tanpa seizinnya:

ّ
ﺳ
 )ﻮ أن رﺟﻼ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻐ� إذن ﻓﺨﺬﻓﺘﻪ ﺤﺑﺼﺎة ﻓﻔﻘﺄت ﻋﻴﻨﻪ:  ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ

.ﺎ ﺎﻛن ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﺟﻨﺎح(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: "Jikalau ada seseorang
mengintipmu tanpa izi , lalu engkau lempar dia dengan batu hingga matanya
kau colok , maka engkau tidak berdosa denganmya". Muttafaq ’alaih. 2
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ADAB BERSIN


Doa orang yang bersin:

ّ
 ﻓﺈذا ﻋﻄﺲ، و��ﺮه اﺘﻟﺜﺎؤب، ) ن ا�َ �ﺐ اﻟﻌﻄﺎس: ﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
ﺎﻛن ﺣﻘﺎً ﻰﻠﻋ
ّ
 أﻣﺎ اﺘﻟﺜﺎؤب؛ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻮ.َ� ﻤﺣﻚ ا:ﻞﻛ مﺴﻠﻢ ﺳﻤﻌﻪ أن ﻳﻘﻮل ﻪﻟ
،ﺣﺪ ا�َّ ﺗﻌﺎﻰﻟ
(  ﻓﺈن أﺣﺪ�ﻢ إذا ﺗﺜﺎءب؛ ﺿﺤﻚ ﻣﻨﻪ الﺸﻴﻄﺎن، ﻓﺈذا ﺗﺜﺎءب أﺣﺪ�ﻢ؛ ﻓﻠ�ده ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع،ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن
.ُّ َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam:
“Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap, maka apabila salah
seorang kamu bersin dan mengucapkan “Alhamdulillah”, wajib setiap muslim yang
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6290 dan Muslim no hadist : 2184.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6888 dan Muslim no hadist : 2158.
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mendengarnya mengucapkan “Yarhamukallah”, adapun menguap sesungguhnya berasal
dari syetan maka apabila salah seorang kamu menguap hendaklah menahan semampunya,
karena bila salah seorang menguap syetan tertawa”. HR. Bukhari.


1

Apa yang dilakukan orang yang nguap:

 ﻓﺈذا ﺗﺜﺎءب أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠﻴﻜﻈﻢ، ) ﺘﻟﺜﺎؤب ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن: ﻗﺎل  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ
.ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi wasallam
bersabda: “menguap sesungguhnya berasal dari syetan maka apabila salah seorang kamu
menguap hendaklah menahan semampunya”. Muttafaq alaih.

2

418F

ّ
ﺳ
 ) ا ﺗﺜﺎءب أﺣﺪ�ﻢ؛ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﺑﻴﺪه ﻰﻠﻋ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
.ﻓﻴﻪ؛ ﻓﺈن الﺸﻴﻄﺎن ﻳﺪﺧﻞ ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam

bersabda : “Bila salah seorang kamu menguap, tahanlah dengan

meletakkan tangan di mulutnya karena sesungguhnya syetan berusaha masuk”. HR.
Muslim.


3
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Bagaimana orang bersin berdoa:

 وﻴﻟﻘﻞ ﻪﻟ أﺧﻮه أو، ﻤﺪ ﷲ: ) إذا ﻋﻄﺲ أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠﻴﻘﻞ: ﻗﺎل ﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
ّ
ّ
.ُّ  ﻬﺪﻳ�ﻢ ا�َ و�ﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟ�ﻢ ( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي:  ا�َّ؛ ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻪﻟ ﻳﺮﻤﺣﻚ ا�َ؛ ﻓﻠﻴﻘﻞ:ﺻﺎﺣﺒﻪ
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, beliau
bersabda : “Bila salah seorang kamu bersih maka ucapkanlah “Alhamdulillah”, dan
teman(saudaranya) hendaklah mengucapkan “Yarhamukallah”, bila diucapkan kepada
orang yang bersin “Yarhamukallah” hendaklah ia mengucapkan “Yahdikumullah wa
Yushlihu Baalakum”. HR. Bukhari.

4
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 وأﻧﺎ:  ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ،  ﻤﺪ ﷲ والﺴﻼم ﻰﻠﻋ رﺳﻮل اﷲ:ﻋ ﻧﺎﻓﻊ أن رﺟﻼ ﻋﻄﺲ إﻰﻟ ﺟﻨﺐ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎل
 )) ﺤﻟﻤﺪ ﷲ: ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل  وﻟيﺲ ﻫﻜﺬا ﻋﻠﻤﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ، ل اﺤﻟﻤﺪ ﷲ والﺴﻼم ﻰﻠﻋ رﺳﻮل اﷲ
. ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي.((  ﻞﻛ ﺣﺎل
1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6223.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6223 dan Muslim no hadist : 2994.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2995.

4

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6224.
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Dari Nafi' bahwa seorang laki-laki bersin di sebelah Ibnu Umar, lalu orang itu
berkata : Alhamdulillah wassalamu 'al rasulillah. Ibnu Umar berkata : Aku mengucapkan:
Alhamdulillah wassalamu 'al rasulillah, rasulullah shallallahu `alaihi wasallam

tidak

begini mengajarkan kami, beliau mengajarkan kami agar mengucapkan : Alhamdulillah
'ala kuli hal. H.R. Tirmizi.


1

Ucapan kepada orang kafir yang bersin dan dia membaca Al

hamdulillah:

ُّ
،َ�ﺮْﻤﺣَُ�ُﻢُ ا
: ﺟﺎء أن ﻳﻘﻮل ﻬﻟﺎ   اﻴﻟﻬﻮد ﺗﻌﺎﻃﺲ ﻋﻨﺪ اﻨﻟﻲﺒ:أﻲﺑ مﻮﻰﺳ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َ
ّ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ اهُ أﺑُﻮ دَاوُدَ اﻟﺮﺘِّﻣ
.ُّ ِﺬِي
َ .  �ْﺪِﻳْ�ُﻢُ ا�َ و�ﺼ ِﻠﺢ ﺑﺎﻟ�ﻢ:ﺎﻜن ﻳﻘﻮل
Dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Orang-orang Yahudi
pura-pura bersin di sisi Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam, mereka mengharapkan
Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam berkata kepada mereka:

ُّ
َ�ﺮْﻤﺣَُ�ُﻢُ ا
“Semoga

Allah

merahmatimu”,

ternyata

Rasulullah

shallallahu

`alaihi

wasallam mengucapkan:

ْ ُّ
ُ َ
َﻬْﺪِﻳْ�ُﻢُ ا�َ َو ُ�ﺼ ِﻠ ُﺢ ﺑَﺎﻟ� ْﻢ
“Semoga Allah menunjukimu, dan memperbaiki urusanmu”. HR. Abu Daud dan
Tarmizi.

2
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Yang harus dilakukan saat bersin:

ّ
ﺳ
 أو- وﺧﻔﺾ، ا ﻋﻄﺲ وﺿﻊ ﻳﺪه أو ﺛﻮ�ﺎً ﻰﻠﻋ ﻓﻴﻪ َ�ُﻮل ا
َن ر
: أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
اهُ أﺑُﻮ دَاوُدَ اﻟﺮﺘِّﻣ
ُّ ِﺬِي
َ .  ﺑﻬﺎ ﺻﻮﺗﻪ-ﻏﺾ
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bila bersin beliau meletakkan tangannya atau kainnya di mulut dan merendahkan
atau menutup suara bersin dengannya (tangan atau kain)”. HR. Abu Daud dan Tarmizi.

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 2738.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5038 dan Tirmizi no hadist 2739.

3

. Hadist hasan shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5029 dan Tirmizi no hadist 2745.

176

423F

3



Siapa yang harus dijawab bersinnya:

 ﻓﻘﺎل اﺬﻟي، ﻓﺸﻤﺖ أﺣﺪﻫﻤﺎ ولﻢ �ﺸﻤﺖ اﻵﺧﺮ  ﺲ رﺟﻼن ﻋﻨﺪ اﻨﻟﻲﺒ:ﻦ أ�ﺲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َّ
ّ
 ) ﻤﺣﺪ ا�َّ؛ و�ﻧﻚ لﻢ ﺤﺗﻤﺪ ا�َ ( ُﺘَﻔ ٌﻖ: وﻋﻄﺴﺖ ﻓﻠﻢ �ﺸﻤﺘ� ؟! ﻓﻘﺎل، ﻋﻄﺲ ﻓﻼن ﻓﺸﻤﺘﻪ:لﻢ �ﺸﻤﺘﻪ
ََ
.ﻴﻪ
ِ ﻋﻠ
Dari Anas radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Dua orang lelaki bersin di sisi Nabi
shallallahu `alaihi wasallam, maka beliau membalas salah seorang dari keduanya dan
tidak membalas yang lain, orang yang tidak dibalas Nabi shallallahu `alaihi wasallam
berkata : “Si Fulan bersin engkau balas, sedangkan aku bersin tidak engkau balas?”, ia
bersabda : “Ia mengucapkan “Alhamdulillah” sedangkan engkau tidak”. Muttafaq ’alaih.
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1

Berapa kali bersin harus dijawab:

ّ
ﺳ
 ﻓﻤﺎ زاد ﻓﻬﻮ مﺰ�ﻮم،  ) �ﺸﻤﺖ اﻟﻌﺎﻃﺲ ﺛﻼﺛﺎ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:ﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷ�ﻮع رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ

.( أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

Dari Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu `anhu , ia berkata : rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bersabda : orang yang bersin dijawab tiga kali, lebih dari itu berarti dia
terkena flu. H.R Ibnu Majah.
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2

 )) ﺮﻤﺣﻚ اﷲ (( ﺛﻢ:  ﻓﻘﺎل ﻪﻟ،  وﻋﻄﺲ رﺟ ﻋﻨﺪه ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷ�ﻮع رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ اﻨﻟﻲﺒ
. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ. ((  )) الﺮﺟﻞ مﺰ�ﻮم:  ﻄﺲ أﺧﺮى ﻓﻘﺎل ﻪﻟ رﺳﻮل اﷲ
Dari Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu `anhu bahwa dia mendengar ada seseorang
yang bersin di sisi rasulullah shallallahu `alaihi wasallam

maka beliau mengucapkan:

Yarhamukallah, kemudian orang itu bersin lagi . maka rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bersabda : orang ini terkena flu. HR. Muslim.

3
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1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6221 dan Muslim no hadist : 2991.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah no hadist : 3714.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2993.
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ADAB MENJENGUK ORANG SAKIT



Fadhilah menjenguk orang sakit:

 ) ﺴﻠﻢ إذا ﺎﻋد أﺧﺎه اﻤﻟﺴﻠﻢ لﻢ ﻳﺰل ﻲﻓ ﺧﺮﻓﺔ اﺠﻟﻨﺔ؛ ﺣﻰﺘ: ﻗﺎل ﺛﻮ�ﺎن رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
.ﻳﺮﺟﻊ ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Tsauban radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia
bersabda :

“Sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya

seiman, ia senantiasa berada di musim petik buah surga”. HR. Muslim.

1
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مﺮ�ﻀﺎً أو زار أﺧﺎً ﻪﻟ
ّ
ّ
ﺳ
:ﻲﻓ ا�َ ﻧﺎداه ﻣﻨﺎد
 )) ﻋد:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
. وﺗﺒﻮأت ﻣﻦ اﺠﻟﻨﺔ ﻣ�ﻻ (( َاهُ اﻟﺮﺘِّْﻣ ِﺬِي ُّ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ﺄن ﻃﺒﺖ وﻃﺎب مﺸﺎك
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam

bersabda : “Siapa yang membesuk orang sakit atau menziarahi seorang

saudaranya karena Allah maka ada seorang malaikat yang menyeru (bunti seruannya)
“Engkau telah baik dan perjalananmu ini baik dan engkau telah mengambil tempat di
surga”. HR. Tarmizi dan Ibnu Majah. .

2
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ّ
ﺳ
 مﻰﺸ ﻲﻓ ﺧﺮاﻓﺔ، )) ﺗ أﺧﺎه اﻤﻟﺴﻠﻢ ﺎﻋﺋﺪا: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
:رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ

ﻲﻠﻋ

 و�ن، ﻓﺈذا ﺟﻠﺲ ﻏﻤﺮﺗﻪ الﺮﻤﺣﺔ ﻓﺈن ﺎﻛن ﻏﺪوة ﺻ� ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ مﻠﻚ ﺣﻰﺘ ﻳﻲﺴ، ﺣﻰﺘ �ﻠﺲ
.ن مﺴﺎء ﺻ� ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ مﻠﻚ ﺣﻰﺘ ﻳﺼﺒﺢ (( َر َو ُاه أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Dari Ali radhiyallahu `anhu , ia berkata : Aku mendengar rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam

bersabda : Barangsiapa yang menjenguk saudaranya yang muslim

sesungguhnya dia berjalan di musim petik buah surga hingga duduk, apabila dia duduk
rahmat Allah tercurah untuknya. Bila ia menjenguknya di waktu pagi maka tujuh puluh ribu
para malaikat selalu berdoa untuknya hingga waktu sore. Dan Bila ia menjenguknya di
waktu sore maka tujuh puluh ribu para malaikat berdoa untuknya hingga waktu pagi. H.R.
Abu Daud dan Ibnu Majah. .
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3

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2568.

2

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 2008 dan Ibnu Majah no hadist 1443.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3098 dan Ibnu Majah no hadist 1442.
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Hokum menjenguk orang sakit:

ّ
ﺳ
، مﺮﻧﺎ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﺠﻟﻨﺎﺋﺰ:  �ﺴﺒﻊ وﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ َ�ُﻮل ا
َمﺮﻧﺎ ر
: اﻟﺮﺒاء ﺑﻦ ﺎﻋزب رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ

 وﻧﻬﺎﻧﺎ. و�ﺸﻤﻴﺖ اﻟﻌﺎﻃﺲ،  ورد الﺴﻼم، و�ﺑﺮار اﻤﻟﻘﺴﻢ،  وﻧﺮﺼ اﻤﻟﻈﻠﻮم،  و�اﺪﻟاﻲﻋ، ﻋﻴﺎدة اﻤﻟﺮ�ﺾ
َّ
َْ
. واﻹﺳتﺮﺒق (( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ، ،  واﺤﻟﺮ�ﺮ واﺪﻟﻳﺒﺎج واﻟﻘﻲﺴ،  و ﺧﺎﺗﻢ ﺑﺎﺬﻟﻫﺐ، ﻴﺔ اﻟﻔﻀﺔ
Dari Baraa` bin `Azib radhiyallahu `anhu, Ia berkata: “Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara, dan melarang kami 7 perkara: ia
memerintahkan kami: ikut menyelenggarakan jenazah, menjenguk yang sakit,
memenuhi undangan, membantu yang dizalimi, melaksanakan sumpah saudaranya,
menebarkan ucapan salam dan menjawab yang bersin. Dan melarang kami: minum
dari bejana perak, memakai cincin emas, memakai sutera, memakai baju yang
sebagian bahan tenunnya dari sutera, sutera yang kasar, dan sutera yang halus.”
Muttafaq ’alaih.

1
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Apa yang harus diucapkan saat melihat orang terkena musibah:

ّ
ّ
ﺳ
ْﺪُ �َِِّ اﺬﻟَِّيْ ﺎﻋَﻓَﺎ�ِْ مِﻤَﺎ
: ﻣﻦ رأى ﻣﺒﺘ� ﻓﻘﺎل:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ِ
َ
.ﻼَكَ ﺑِﻪِ وَﻓَﻀَّﻠ�ِْ ﻰﻠﻋََ ﻛَﺜِ�ٍْ مِﻤَّﻦ ْ ﺧَﻠَﻖَ �َﻔْﻀِﻴْﻼً لﻢ ﻳﺼﺒﻪ ذلﻚ اﺒﻟﻼء (( ﺮﺟﻪ اﻟﻄﺮﺒا� ﻲﻓ اﻷوﺳﻂ
Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma , ia berkata: rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bersabda : Barang siapa yang melihat orang terkena musibah lalu membaca:

ًْﻼ

َْ َ َ
ّ َِّ ِ� 
ْ َ ََ
� ِم َّ ْﻦ ﺧﻠ َﻖ �ﻔ ِﻀﻴ
ﺜ
ﻛ
ﻤَّﺎ ا�ْﺘَﻼَكَ ﺑِﻪِ وَﻓَﻀَّﻠَ�ِْ ﻰﻠﻋ
يْ ﺎﻋَﻓَﺎ�ِْ م
َاﺬﻟ
ِ
ِ
ِ
ٍ

“Segala puji bagi Allah Yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi
cobaan kepadamu. Dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku, melebihi orang banyak.”
Dia tidak akan terkena musibah tersebut. H.R. Thabrani.


2
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Posisi duduk orang yang menjenguk:

 ﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ﻲﻓ. ا ﺎﻋد اﻤﻟﺮ�ﺾ ﺟﻠﺲ ﻋﻨﺪ رأﺳﻪ  اﻨﻟﻲﺒ:ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
.ﻷدب اﻤﻟﻔﺮد
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma ia berkata : adalah Nabi shallallahu `alaihi
wasallam

bila menjenguk orang sakit beliau duduk di sisi kepala orang tersebut. H.R.

Bukhari dalam kitab Adab mufrad.

432F

1

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1239 dan Muslim no hadist : 2066.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Thabrani no hadist : 5320.
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Doa yang diucapkan untuk orang yang sakit saat menjenguk:

 )  ﺎﻋد مﺮ�ﻀﺎً لﻢ �ﺮﻀ أﺟﻠﻪ؛ ﻓﻘﺎل ﻋﻨﺪه ﺳﺒﻊ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
ّ َ ْ َ َْبَّ اﻟْﻌَﺮ
َُ َ ُ ُ ََ
اود
 إﻻ ﺎﻋﻓﺎه ا�َّ ﻣﻦ ذلﻚ اﻤﻟﺮض ( رواه أﺑﻮ د،َْشِ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ أَنْ �َﺸْﻔِﻴَﻚ
 َﺳْﺄَلُ ا�َ اﻟﻌ ِﻈﻴ:مﺮات
.ُّ ِﺬِي

ﺘِّﻣ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, dari Nabi shallallahu `alaihi
wasallam, ia bersabda: “Siapa menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya
lalu ia mengucapkan di sisi orang tersebut 7x:

ْ ّ
َ ْ َْ ْ ْ
ﺳْﺄَلُ ا�ََّ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢَ رَبَ اﻟ َﻌ ْﺮ ِش اﻟ َﻌ ِﻈﻴ ِﻢ أن �َﺸ ِﻔﻴَﻚ

(Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan pemilik Arsy yang agung agar
ia menyembuhkanmu), melainkan Allah menyembuhkan orang tersebut dari sakitnya”. HR.
Abu Daud dan Tarmizi.

43F

2

ْ ّ
ﻠَّﻬُﻢَ اﺷ ِﻒ
: ) إذا ﺟﺎء الﺮﺟﻞ ﻳﻌﻮد مﺮ�ﻀﺎ ﻓﻠﻴﻘﻞ: ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
َ
َ
َ
َ
.ْﺪَكَ �ﻨْﻜَﺄُ لَﻚَ ﻋﺪُوًّا أَوْ �َﻤْﻲﺸِْ لَﻚَ إِﻰﻟ َﺻﻼ ٍة ( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ وأﺑﻮ داود
Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam
bersabda : apabila seseorang menjenguk saudaranya yang sakit maka ucapkanlah:

َ
َ
َ
َ
ﻬُﻢَّ اﺷْﻒِ �َﺒْﺪَكَ �ﻨْﻜَﺄُ لَﻚَ ﻋﺪُوًّا أَوْ �َﻤْﻲﺸِْ لَﻚَ إِﻰﻟ َﺻﻼ ٍة
Ya Allah , sembuhkanlah hamba-Mu yang melumpuhkan musuh-Mu atau berjalan
karena Mu untuk melakukan shalat". HR. Ahmad dan Abu Daud.

3

43F

) : أو أو� ﺑﻪ إﻴﻟﻪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ الﺼﻼة والﺴﻼم،   إذا أﻰﺗ مﺮ�ﻀﺎ ﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
َ
ْ
َ ً َ َ ُ َ ّ
ََ ٌ َّ
ْ
 ر،َﻫِﺐِ اﺒﻟَْﺄس
ً ﻻ ُ� َﻐﺎد ُر َﺳ َﻘ
ّ
.ﻴﻪ
ﻠ
ﻋ
ﻖ
ﻔ
َُﺘ
(
ﺎ
ﻤ
ﺎء
ﻔ
ﺷ
،
ك
ﺎؤ
ﻔ
ﺷ
َ ﻻَ ﺷِﻔَﺎءَ إِﻻ،ْ
َِ الﺸَّﺎﻲﻓ
وأ
ﻒ
ﺷ
ا
،
ﺎس
ََبَّ اﻨﻟ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
Dari `Aisyah radhiyallahu `anha bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam
apabila menjenguk orang yang sakit atau orang yang sakit datang beliau berdoa :

َْ
َ
َُ َ ً َ َ ُ َ ّ
َ
ﺎء ﻻ �ﻐﺎ ِد ُر َﺳﻘ ًﻤﺎ
 ِﺷﻔ، ﻻَ ﺷِﻔَﺎءَ إِﻻَ ِﺷﻔﺎؤك،ِْ اِﺷْﻒِ وأَﻧْﺖَ الﺸَّﺎﻲﻓ،ِ رَبّ اﻨﻟَّﺎس،َﻟَْﺄْس
أذ

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 546.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3106 dan Tirmizi no hadist 2083.

3

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 6600 dan Abu Daud no hadist 3107.
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(Ya Allah, Tuhan manusia hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah,
Engkaulah Yang Maha Menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu,
sembuh yang tidak meninggalkan rasa sakit)”. Muttafaq ’alaih.

1

ْ ٌ ْ ُ ُ َ َْ َ
 ) ﻻ ﺑﺄس ﻃﻬﻮر إِن: ا دﺧﻞ ﻰﻠﻋ مﺮ�ﺾ ﻳﻌﻮده ﻗﺎل  ن اﻨﻟﻲﺒ... : ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ُّ
.ُّ َﺎءَ ا�َ ( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhu , bahwa Nabi shallallahu `alaihi

wasallam bila masuk menjenguk orang sakit mengucapkan :

َ ﺑَﺄْسَ ﻃُﻬُﻮ
ُّ
َ�ْرٌ إِنْ ﺷَﺎءَ ا
(Tidak mengapa, insya Allah, hal itu mensucikannya (dari dosa)). HR. Bukhari.
2
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 Wanita boleh menjenguk laki-laki yang sakit jika tidak menimbulkan
fitnah:

 ﻟﺪﻳﻨﺔ وﻋﻚ أﺑﻮ ﺑ�ﺮ و�ﻼل رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  ﻟﺎ ﻗﺪم رﺳﻮل اﷲ: ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
  ﺠﺌﺖ إﻰﻟ رﺳﻮل اﷲ...   أﺑﺖ ﻛﻴﻒ ﺠﺗﺪك ؟ و�ﺎ ﺑﻼل ﻛﻴﻒ ﺠﺗﺪك ؟: ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻘﻠﺖ:ﻗﺎﻟﺖ
ََْ َ ََْ
َّ
 الﻠ،َّﺷَﺪ
َ ّﻬُﻢَّ ﺑَﺎرِكْ ﻨﻟََﺎ ﻲﻓِْ ﺻَﺎﻋِﻨَﺎ وَ�ِْ ﻣُﺪِﻧﺎ
َالﻤ ِﺪ�ﻨﺔ َﺎ ﻣَﻜَّﺔَ أَوْ أ
 )) ّﻬُﻢَّ ﺣَﺒِّﺐْ إِﻴﻟﻨﺎ:ﺄﺧﺮﺒﺗﻪ ﻓﻘﺎل
َ
ََْ
.ِّﺤْ ﻬَﺎ ﻨﻟََﺎ وَا�ْﻘُﻞْ ﻤﺣُﺎَﻫﺎ إِﻰﻟَ اﺠﻟُﺤﻔﺔ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata: tatkala rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam tiba di Madinah Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu `anhuma jatuh
sakit , maka aku masuk menjenguk keduanya, aku berkata : Bagaimana
keadaanmu ayah? Dan bagaimana keadaanmu Bilal? lalu aku mendatangi
rasulullah shallallahu `alaihi wasallam dan memberitahukan beliau, maka beliau
berdoa :

َ
ّ
ُْْ
ّ
 الﻠ،َّﺷَﺪ
َ
َ ِْ ﺻَﺎﻋِﻨَﺎ وَ�ِْ ﻣُﺪ
ﺎ وَﺻﺤِّﺤْﻬَﺎ ﻨﻟَﺎ َوا�ﻘﻞ
َِ ّﻬُﻢَّ ﺑَﺎرِكْ ﻨﻟََﺎ ﻲﻓ
َﺐْ إِﻴﻟَْﻨَﺎ الﻤَﺪِ�ْﻨَﺔ ﻛ َﺤُﺒِّﻨَﺎ ﻣَﻜَّﺔَ أَوْ أ
َِﺒ
َ
ََ ْ
ﺎَﻫﺎ إِﻰﻟَ اﺠﻟُﺤﻔﺔ
"Ya Allah berilah kami kecintaan kepada kota Madinah seperti kami mencintai
kota Mekkah atau lebih mencintainya, Ya Allah berilah keberkahan kepada sha' dan

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5675 dan Muslim no hadist : 2191.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3616.
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mud' kami dan berilah kami kesehatan di dalam kota ini dan pindahkanlah wabah
penyakitnya ke daerah Juhfah". Muttafaq alaih.

1

 menjenguk orang musyrik yang sakit:

 ﻓﻘﻌﺪ ﻋﻨﺪ،  ﻳﻌﻮده  ﻓﺄﺗﺎه اﻨﻟﻲﺒ، ﻓﻤﺮض   ﻏﻼم ﻳﻬﻮدي �ﺪم اﻨﻟﻲﺒ:رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل

ﻦ أ�ﺲ

: وﻫﻮ ﻳﻘﻮل  ﻓﺨﺮج اﻨﻟﻲﺒ، ﺳﻠﻢ. أﻃﻊ أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ: ) أﺳﻠﻢ ( ﻨﻈﺮ إﻰﻟ أﺑﻴﻪ وﻫﻮ ﻋﻨﺪه؛ ﻓﻘﺎل: ﻓﻘﺎل ﻪﻟ،أﺳﻪ
َ ُ
.ُّ َوَاهُ اﺒﻟﺨﺎِي
( ) ﻤﺪ ﷲ اﺬﻟي أﻧﻘﺬه ﻣﻦ اﻨﻟﺎر
Dari Anas radhiyallahu `anhu , ia berkata : “Ada seorang anak Yahudi yang menjadi
pelayan Nabi shallallahu `alaihi wasallam , lalu ia sakit maka Nabi shallallahu `alaihi
wasallam

menjenguknya dan duduk di sisi kepala anak tersebut, beliau bersabda

kepadanya : “Masuk islamlah”, si anak menoleh ke bapaknya yang berada di sisinya, maka
bapaknya berkata : “Patuhilah Abu Qassim ( gelar nabi Muhammad shallallahu `alaihi
wasallam )”, lalu ia masuk islam maka Nabi shallallahu `alaihi wasallam keluar seraya
bersabda : “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka”. HR.
Bukhari.

2
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 ﻓﻠﻤﺎ ﺛﻘﻞ،  ﺚ ﻰﻠﻋ ﻧﻔﺴﻪ ﻲﻓ اﻤﻟﺮض اﺬﻟي ﻣﺎت ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻤﻟﻌﻮذات ﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.  وأمﺴﺢ ﺑﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺮﺒ�ﺘﻬﺎ، ﻨﺖ أﻧﻔﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﻦ
Dari Aisyah radhiyallahu `anha bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam
selalu membaca surat ( Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas kemudian ditiupkan ke
telapak tangan dan disuapkan ke badan ) saat sakit yang menjemput kematiannya.
Tatkala sakitnya semakin berat aku yang membaca surat tersebut lalu aku tiup ke
tangan beliau dan aku usapkan ke tubuh beliau untuk mengharap keberkahan
tangan tersebut. Muttafaq alaih.

3
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 Memberi arahan kepada si sakit demi kemaslahatannya:

ّ
ﻤﺎن ﺑﻦ أﻲﺑ اﻟﻌﺎص اﺜﻟﻘﻲﻔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﺷﺎﻜ إ ﺳ
، ﺟﻌﺎً �ﺪه ﻲﻓ ﺟﺴﺪه ﻣﻨﺬ أﺳﻠﻢ َ�ُﻮل ا
َ ر
ِ
ُ َ
ّ
ّ
ﺳ
 أ ُﻋ ْﻮذ: وﻗﻞ ﺳﺒﻊ مﺮات،ً ﺴﻢ ا�َ ﺛﻼﺛﺎ: ) ﻳﺪك ﻰﻠﻋ اﺬﻟي ﻳﺄلﻢ ﻣﻦ ﺟﺴﺪك؛ وﻗﻞ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ﻪﻟ ر
ِ
ٌ.ﺰَّةِ ا�َِّ وَﻗُﺪْرَﺗِﻪ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِ ّ َﻣﺎ أَﺟ ُﺪ َوأُ َﺣﺎذ ُر ( َر َو ُاه ُمﺴﻠﻢ
ِ
ِ
ِ
ِ

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5654 dan Muslim no hadist : 1376.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1356.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5735 dan Muslim no hadist : 2192.
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Dari Utsman bin Al ‘Ash Ast Tsaqafi radhiyallahu `anhu, bahwa ia
mengadukan kepada Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam sakit yang diderita
tubuhnya sejak masuk islam, maka Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam
bersabda : “Letakkan tangamu di atas anggota tubuhmu yang sakit kemudian
ucapkan “Bismillah” 3x, dan ucapkan 7x:

ُ
ُﻮْذ ﺑِﻌِﺰَّةِ ا�َِّ وَﻗُﺪْرَﺗِﻪ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِ ّ َﻣﺎ أَﺟ ُﺪ َوأُ َﺣﺎذر
ِ
ِ
ِ

( Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan yang
kudapatkan dan yang kurasakan dan yang kutakutkan ) HR. Muslim.

40F

1

،  أو ﺮﺷ�ﺔ ﻋﺴﻞ،  ﺮﺷﻃﺔ �ﺠﻢ:  )) لﺸﻔﺎء ﻲﻓ ﺛﻼﺛﺔ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
. وأﻧ� أﻣﻲﺘ ﻋﻦ الﻲﻜ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻴﺔ ﺑﻨﺎر
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam
bersabda : pengobatan yang menyembuhkan ada tiga hal: berbekam, minum madu
atau pengobatan dengan besi panas, akan tetapi aku melarang umatku berobat
dengan besi panas". Muttafaq alaih. 2
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 )) ﻲﻓ اﺤﻟﺒﺔ الﺴﻮداء ﺷﻔﺎء ﻣﻦ ﻞﻛ داء إﻻ: ﻳﻘﻮل  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن ﺳﻤﻊ رﺳﻮل اﷲ
.الﺴﺎم (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu bahwa dia mendengar rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam

bersabda," sesungguhnya jintan hitam dapat

mengobati segala penyakit kecuali mati". Muttafaq alaih.

3
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 أﺧﺮﺟﻪ.  ﺮﺣﺔ وﻻ ﺷﻮ�ﺔ إﻻ وﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﺤﻟﻨﺎء  ﻛﻻ ﻳﺼﻴﺐ اﻨﻟﻲﺒ:ﻦ أم راﻓﻊ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
.ﻟﺮﺘﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Dari ummu Rafi' radhiyallahu `anha ia berkata : rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bila terluka atau tertusuk duri menutupi lukanya dengan daun inai. H.R
Tirmizi dan Ibnu Majah.

4

43F

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2202.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5681 dan Muslim no hadist : 2205.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5688 dan Muslim no hadist : 2215.

4

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 2054 dan Ibnu Majah no hadist : 3502.
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Doa yang harus diucapkan untuk orang yang sakit atau meninggal:

ّ
ﺳ
 ) ﺣﺮﻀﺗﻢ اﻤﻟﺮ�ﺾ أو اﻤﻟﻴﺖ ﻓﻘﻮلﻮا ﺧ�اً؛ ﻓﺈن:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:ﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ِ
ّ
ُﻮل ا�َ! إن أﺑﺎ
 ﻳﺎ َر:؛ ﻓﻘﻠﺖ  ﻤﺎ ﻣﺎت أﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ أﺗﻴﺖ اﻨﻟﻲﺒ:ﻼﺋ�ﺔ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﻰﻠﻋ ﻣﺎ ﺗﻘﻮلﻮن ( ﻗﺎﻟﺖ
ِ
ًَ
ﻨْﻪُ �ُﻘْﻰ
ّ
ِ ّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِْ وَﻪﻟَُ وَأ َﻋْﻘِﺒْ�ِْ ﻣ:� ) ﻗﻮ: ﻗﺎل.ﺳﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﻣﺎت
َﺒ َﺣ َﺴﻨﺔ ( ﻘﻠﺖ ﻓﺄﻋﻘﺒ� ا�َ ﻣﻦ ﻫﻮ
ً
. َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ.  �ﻤﺪا:� ﻲﻟ ﻣﻨﻪ
Dari Ummu Salamah radhiyallahu `anha, ia berkata : “Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bersabda : “Bila kamu menghadiri orang sakit atau mayat maka
ucapkanlah hal yang baik, karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa
yang kamu ucapkan, ia berkata : “Tatakala Abu Salamah wafat, aku mendatangi
Nabi

shallallahu

`alaihi

wasallam

seraya

berkata

:

“Wahai

Rasulullah,

sesungguhnya Abu Salamah telah wafat”, ia bersabda : “Ucapkanlah :

ًَ
ﻨْﻪُ �ُﻘْﻰ
َﺒ َﺣ َﺴﻨﺔ
ِّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِْ وَﻪﻟَُ وَأَﻋْﻘِﺒْ�ِْ ﻣ
( Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan beri aku pengganti yang baik), lalu Allah
memberiku ganti orang yang lebih baik daripadanya, yaitu Muhammad shallallahu `alaihi
wasallam ”. HR. Muslim.
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1

ّ
ﺳ
) : ﺛﻢ ﻗﺎل...  ﻓﺄﻏﻤﻀﻪ،  أﻲﺑ ﺳﻠﻤﺔ وﻗﺪ ﺷﻖ ﺑﺮﺼه َ�ُﻮل ا
َﺧﻞ ر
:ﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ِ
َّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻷَِﻲ
َ
َ
ْ
َ
ّ
َ ﺑ
ُ ََ وَاﺧْﻠُﻔﻪُ ﻲﻓِْ ﻋَﻘِﺒِﻪِ ﻲﻓِْ اﻟْﻐَﺎﺑِﺮ�ْﻦَ وَاﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟ
ْ
َﺎ وَﻪﻟ ﻳَﺎ َر
ْﻪُ ﻲﻓِْ الْﻤَﻬ
 وَارْ�َﻊْ دَرَﺟَﺘ
ﻠ
ﺳ
ْ�ِّ�ِﺪ
ِ
ِ
َ
ْ ُ َ َ َﺢْ ﻪﻟَُ ﻲﻓِْ �َﺮﺒِْه
.ﻮِّرْ ﻪﻟ ِ�ﻴ ِﻪ ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
ِ وَﻧ
ﺎلَﻤِ�ْ وَاﻓْﺴ
Dari Ummu Salamah radhiyallahu `anha, ia berkata : “Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam masuk melayat Abu Salamah di saat itu matanya terbuka, lalu
beliau memejamkannya kemudian beliau ia berdo`a :

ّ
ْ
َ
�ّ
ّ
ْ ﺳَﻠَﻤَﺔَ و ارْ�َﻊْ دَرَﺟ ﺘ
َ
ْ
َْ اﻟْﻐَﺎﺑِﺮِ�ْﻦَ و اﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟََﺎ وَﻪﻟَُ ﻳَﺎ رَب
 ﻲﻓ
 ﻷَِﻲﺑ
 اﻏْﻔِﺮ
َﻬُﻢ
َ وَاﺧْﻠُﻔْﻪُ ﻲﻓ
ْ
�َِﻪُ ﻲﻓِْ الْﻤَﻬْﺪ
َ
ِ ﺒِﻪ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ ُ َ َ َﺢْ ﻪﻟَُ ﻲﻓِْ �َﺮﺒِْه
ﻮِّرْ ﻪﻟ ِ�ﻴ ِﻪ
ِ وَﻧ
ﺎلَﻤِ�ْ وَاﻓْﺴ
“Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkat derajatnya bersama orang-orang yang
diberi hidayah, dan Engkaulah sebagai ganti untuk orang yang ditinggalkannya, ampunilah

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2186.
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kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburnya, dan berilah cahaya”.
HR. Muslim.


1

Boleh mengecup mayat:

 أﺧﺮﺟﻪ.  وﻫﻮ ﻣﻴﺖ  أﺑﺎ ﺑ�ﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻨﻟﻲﺒ:  اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ
.ﺒﻟﺨﺎري
Dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu `anhum bahwa Abu Bakar radhiyallahu
`anhu mencium Nabi shallallahu `alaihi wasallam setelah beliau wafat. HR. Bukhari.



2
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Bacaan ruqyah terhadap orang sakit:

ّ
،ﺎس
) : ﻳﻤﺴﺢ ﻴﺪه اﻴﻟﻤ� و�ﻘﻮل، ﻛن ﻳﻌﻮذ ﺑﻌﺾ أﻫﻠﻪ ﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
ِ َّﻬُﻢَّ رَبَّ اﻨﻟ
،َْ س
ََ ٌ َّ
َ َ ُ َُ َ ً َ َ ُ َ ّ
ً
.ﻴﻪ
ِ  ِﺷﻔﺎء ﻻ �ﻐﺎ ِدر ﺳﻘﻤﺎ ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ، ﻻَ ﺷِﻔَﺎءَ إِﻻَ ِﺷﻔﺎؤك،ِْﻫِﺐِ اﺒﻟَْﺄ اِﺷْﻒِ أَﻧْﺖَ الﺸَّﺎﻲﻓ
Dari `Aisyah radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam
sering mengucapkan ta’awwuz untuk sebagian isterinya, beliau mengusap dengan
tangan kanannya seraya berdoa :

،َْ س
َ ً َ َ ُ َ ّ
ّ
ًﻻ ُ� َﻐﺎد ُر َﺳ َﻘﻤﺎ
 ِﺷﻔﺎء، ﻻَ ﺷِﻔَﺎءَ إِﻻَ ِﺷﻔﺎؤك،ِْ أَذْﻫِﺐِ اﺒﻟَْﺄ اِﺷْﻒِ أَﻧْﺖَ الﺸَّﺎﻲﻓ،َِّ رَبَّ اﻨﻟَﺎس
ِ

( Ya Allah, Tuhan manusia hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah, Engkaulah
Yang Maha Menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, sembuh yang tidak
meninggalkan rasa sakit )”. Muttafaq ’alaih. 3
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ّ
ﻌ
ْ  �َﺸْﻲ، رِ�ْﻘَﺔُ �َْﻀِﻨَﺎ،ﻨَﺎ
ﻔ
ِا�َ ﺗُﺮْ�َﺔُ أَرْﺿ
ِ
ِ

) :  ﻘﻮل ﻲﻓ الﺮﻗﻴﺔ ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺎﻛن رﺳﻮل اﷲ
ََ ٌ َّ
َّ
.ﻴﻪ
ِ  ﺑِﺈِذْنِ رَ�ِﻨﺎ ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ،ِﻪِ ﺳَﻘِﻴْﻤُﻨَﺎ

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, bahwa rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam membaca saat meruqya :

َْ َ َْ َُُْ ّ
َّ
ِذْنِ رَ�ِﻨﺎ
ِ
ﻘ
ِ
 ﺑِﺈ، �َﺸْﻲﻔِْ ﺑِﻪ  ﺳَﻘِﻴْﻤُﻨَﺎ، ِر�  �َﻌْﻀِﻨَﺎ، ﺗﺮ�ﺔ أر ِﺿﻨﺎ،َ�ا

( Dengan nama Allah tanah bumi kami, dengan air liur sebagian kami, orang yang
sakit disembuhkan dengan izin Rabb kami )”. Muttafaq ’alaih.

4
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1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 920.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5709.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5743 dan Muslim no hadist : 2191.

4

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5746 dan Muslim no hadist : 2194.
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Beliau shallallahu `alaihi wasallam membasahi telunjuknya dengan air liurnya, lalu
ditempelkan ke tanah dan mengusapkan nya ke bagian tubuh yang terluka atau sakit
sambil mengucapkan doa di atas.

ّ
َ�ا
ِ

: ) ﻧﻌﻢ ( ﻗﺎل: ﻳﺎ �ﻤﺪ اﺷﺘﻜﻴﺖ ؟ ﻗﺎل: ﻓﻘﺎل  ﺳﻌﻴﺪ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن ﺟﺮﺒ�ﻞ أﻰﺗ اﻨﻟﻲﺒ
َ
ٍَ ْ ْ َ ّ ﻲﺷَْء
ٍْﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِّ ﻞﻛُِّ �َﻔْﺲ
َ ْ َْ ّ
ٌ. َر َو ُاه ُمﺴﻠﻢ.ﻚ
ا�َ أر ِ�ﻴ
� َأَوْ �َ�ٍْ ﺣَﺎﺳِﺪٍ اَ�ُّ �َﺸْﻔِﻴْﻚ
ﻳُﺆْذِﻳ
أر ِ�ﻴﻚ
ِ
ِ
Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu `anhu , bahwa Jibril mendatangi Nabi

shallallahu `alaihi wasallam seraya berkata : “Hai Muhammad, apakah engkau
sakit?”, ia bersabda : “Ya”, Jibril mengucapkan doa:

َ
َ ْ ْ َ ُ ّ �َوْ �َ� ٍ ﺣَﺎﺳِﺪٍ ا
ّْ ﻲﺷَْءٍ ﻳُﺆْذِﻳ ﻚَ ﻣِﻦ
َ ْ َْ ّ
ْ َْ ﺮﺷَِّ ﻞﻛُِّ �َﻔْﺲٍ أ
�َ أر ِ�ﻴﻚ
َُِرْ�ِﻴْﻚ ﻣِﻦْ ﻞﻛ
ِ � َ �ﺸ ِﻔﻴﻚ

( Dengan nama Allah, aku memantramu dari segala yang menyakitimu, dari
kejahatan setiap jiwa, atau mata yang dengki. Allah akan menyembuhkanmu. Dengan nama
Allah, aku memantramu ). HR. Muslim.
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1

� ) ﻄﺎﻋﻮن رﺟﺲ أرﺳﻞ ﻰﻠﻋ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺑ:   ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﻦ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ز�ﺪ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
 و�ذا وﻗﻊ ﺑﺄرض وأﻧﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﻼ، ﻓﺈذا ﺳﻤﻌﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺄرض؛ ﻓﻼ ﺗﺪﺧﻠﻮﻫﺎ، ﺋﻴﻞ أو ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﺎﻛن ﻗﺒﻠ�ﻢ
َّ
َْ
.ﺗﺮﺟﻮا ﻓﺮارا ﻣﻨﻪ ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu `anhuma, ia berkata : rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam

bersabda :

“ Penyakit kolera adalah yang diturunkan Allah terhadap

sekelompok Bani Israil atau umat sebelum kalian. Maka apabila kalian mendengarnya
melanda suatu negeri maka janganlah memasukinya dan apabila wabah tersebut menimpa
suatu negeri di saat kalian berada di dalamnya maka janganlah keluar dari negeri tersebut”.
Muttafaq ’alaih.

2
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1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2186.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3473 dan Muslim no hadist : 2218.
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ADAB BERPAKAIN

 Fungsi pakain:
1.

Sebagai hiasan, sebagaimana firman Allah :

ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ٓ ََٰ
َ � ۡم ِع
ۡ َ ّ ُ ند
﴿ ۞�ب ِ� ءادم خذوا زِ�نت
[٣١ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف.......... ج ٖد
ِ � مس
ِ
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. (Q.S.
Al A'raaf : 31 ).
2. Menutupi aurat, sebagaimana firman Allah:

َ َ ََۡ َ َۡ ََ َ ٓ َ َ
َ َ ۡ َ َٰ ٞ ۡ َ َ َٰ ٰ َ ۡ ّ ُ َ َ ٗ َ ۡ ُ
ُ
َ
ٗ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َ
ٰ
ٰ
ت
ِ �﴿ � ٰب ِ� ءادم قد أنز�ا علي�م �ِ اسا ي�رِي سو�ت ِ�م ورِ�شاۖ و�ِ اس ٱَقوى �لِك خ�ۚ �لِك مِن ءا
ّ
َ ّ
ّ
[٢٦ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٢ ٱَ ِ َعَل َ ُه ۡم ذَّكَ ُرون
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk
menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang
paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah,
mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S. Al A'raaf : 26 ) .
3. Melindungi tubuh dari terik panas dan dingin, sebagaimana firman
Allah:

َ َ
َ َ
ُ
ُ َ ََ َ
ُ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ ُُّ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ ُتِم
ۡ�م
َ ۡ ي� ُم ٱ
ن ِعمتهۥ علي
� َّ َو َس َ� ٰ�ِيل تقِي�م بأس� ۚم ك�لِك
ِ َوجعل ل� ۡم َس َ� ٰ�ِيل تق....... ﴿
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ّ َعَل
[٨١ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٨ لِمون
َ� م � س
dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju
besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. (Q.S. An Nahl: 81 ) .
 Pakaian yang disyariatkan Allah untuk anak Adam:
Allah taala berfirman:

َ
َ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ّۡ ُ َ َ ٗ َ ۡ ُ
ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ٓ ََٰ
ٗ َ ِ� � ۡم
﴿ �ب ِ� ءادم قد أنز�ا علي
ت
اسا يُ َ� ٰرِي َس ۡو�ت ِ�م ورِ�شاۖ و�ِ اس ٱَقو
ِ ٰ �ۚ � ٰلِك م ِۡن َءاٞ�ى � ٰلِك خ
ّ
َ ّ
ّ
[٢٦ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٢ ٱَ ِ َعَل َ ُه ۡم ذَّكَ ُرون
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk
menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang
paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah,
mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S. Al A'raaf : 26 ) .
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Allah taala berfirman:

ّ َ ُۡ ۡ ّ َ
ۡ َ ٓ ّ ّ ََ َّ ۡ َ ُۡ
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ� َي ٰوة ِ ٱُّ ۡ�يا
َ
َ َ
َ
َ ۡ ين َء َام ُنوا ْ ِ� ٱ
ٰ
ِ � ِ �ِ لرز ِ�ق قل
ِ �ِ﴿ قل من َرَم زِ�نة ٱَِ ٱَ ِ� أخرج لِعِبادِهِۦ وٱطَي
ِ ت مِن ٱ
ُ ّ َُ َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ ۡ َ ٗ َ َ
[٣٢ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٣ ت لِق ۡو ٖ� َ� ۡعل ُمون
ِ ٰ ��خالِصة يَ ۡوم ٱلقِ�ٰ َمةِ� ك� ٰلِك �ف ِصل ٱ
Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah
dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki
yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam
kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami
menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Al A'raaf : 32) .
 Pakain yang afdhal:

� ) ﻟبﺴﻮا ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺑ�ﻢ اﺒﻟﻴﺎض؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧ:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
. و�ﻔﻨﻮا ﻓﻴﻬﺎ مﻮﺗﺎ�ﻢ ( رواه أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،ﺛﻴﺎﺑ�ﻢ
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam
bersabda : “Kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya itu
pakaian kalian yang paling baik dan kafankan jenazah kalian dengannya ( kain berwarna
putih )”. HR Abu Daud dan Ibnu Majah.

1
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. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.  ﻳﻠبﺴﻬﺎ اﺤﻟﺮﺒة  ﺣﺐ اﺜﻟﻴﺎب إﻰﻟ اﻨﻟﻲﺒ:ﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu , ia berkata ," Nabi shallallahu `alaihi
wasallam paling suka memakai pakaian Hibarah ( yaitu: pakaian yang terbuat dari katun
dan bermotif ). Muttafaq alaih .

452F

2

ّ
َُ
. رواه أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ. اﻟﻘﻤﻴﺺ َ�
ِ   أﺣﺐ اﺜﻟﻴﺎب إﻰﻟ رﺳﻮل:ﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
Dari Ummi Salamah radhiyallahu `anha, ia berkata : “Pakaian yang paling disukai
Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam adalah gamis”. HR Abu Daud dan Ibnu Majah.


3
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Posisi kain sarung :

ّ
ﺳ
-  ) رة اﻤﻟﺴﻠﻢ إﻰﻟ ﻧﺼﻒ الﺴﺎق وﻻ ﺣﺮج:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
 وﻣﻦ ﺟﺮ إزاره ﺑﻄﺮاً؛ لﻢ، ﻣﺎ ﺎﻛن أﺳﻔﻞ ﻣﻦ الﻜﻌﺒ�؛ ﻓﻬﻮ ﻲﻓ اﻨﻟﺎر،� ﺎ ﺑيﻨﻪ و�� الﻜﻌﺒ-أو ﻻ ﺟﻨﺎح

.ﻈﺮ ا�َّ إﻴﻟﻪ ( رواه أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4061 dan Ibnu Majah no hadist : 1472.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5813 dan Muslim no hadist : 2079.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4025 dan Ibnu Majah no hadist : 3575.
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Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bersabda : “Sarung seorang muslim hingga pertengahan betis dan tidak
mengapa (atau tidak berdosa) di antara pertengahan betis dan mata kaki, sedangkan di
bawah mata kaki maka tempatnya adalah neraka, barangsiapa yang mengulurkan
sarungnya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya”. HR Abu Daud dan Ibnu
Majah.

45F

1

ّ
ﺳ
 )  ﺟﺮ ﺛﻮ�ﻪ ﺧﻴﻼء لﻢ ﻳﻨﻈﺮ ا�َّ إﻴﻟﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ِ
ً
! إذا ﺗﻨﻜﺸﻒ أﻗﺪاﻣﻬﻦ؟: ) ﺮﺧ� ﺷﺮﺒا ( ﻗﺎﻟﺖ: ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺴﺎء ﺑﺬﻳﻮﻬﻟﻦ ؟ ﻗﺎل:( ﻓﻘﺎﻟﺖ أم ﺳﻠﻤﺔ
ً
. ) �ﺧﻴﻨﻪ ذراﺎﻋ ﻻ ﻳﺰدن ﻋﻠﻴﻪ ( اه اﻟﺮﺘﻣﺬي واﻟنﺴﺎﻲﺋ:ﻗﺎل
Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma, ia berkata : “Rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bersabda : “Siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak
akan melihat kepadanya di hari kiamat”, Ummu Salamah berkata : “Apa yang harus
dilakukan perempuan dengan ujung abayanya?”, beliau bersabda : “Ulurkan sejengkal”, ia
berkata : “Kalau begitu tapak kakinya akan tersingkap”, ia bersabda : “Maka hendaklah
ulurkan sehasta dan jangan ditambah”. HR Tarmizi dan Nasa'i.

2
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 Ancaman untuk orang yang menjulurkan kainnya:

 ﻣﻦ ﺟﺮ، واﻟﻘﻤﻴﺺ واﻟﻌﻤﺎﻣﺔ، ) ﻹﺳﺒﺎل ﻲﻓ اﻹزار:ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
ً
.ﻣﻨﻬﺎ ﺷيﺌﺎ ﺧﻴﻼء؛ لﻢ ﻳﻨﻈا�َّ إﻴﻟﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ( واه أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ
Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma, dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia
bersabda :

“Mengulurkan sarung, gamis, sorban, siapa yang mengulurkannya karena

sombong, di hari kiamat Allah tidak akan melihat kepadanya”. HR Abu Daud dan Nasa'i.

3

456F

 وﻻ، ) ﺛﺔ ﻻ ﻳ�ﻠﻤﻬﻢ ا�َّ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ؛ وﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻴﻟﻬﻢ: ﻗﺎل ﻲﺑ ذر رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
ّ
ﺳ
 ﺎﺑﻮا وﺧﺮﺴوا ! ﻣﻦ ﻫﻢ ﻳﺎ: ﻗﺎل أﺑﻮ ذر. ﺛﻼث مﺮار َ�ُﻮل ا
َﻘﺮأﻫﺎ ر
: وﻬﻟﻢ ﻋﺬاب أﻴﻟﻢ ( ﻗﺎل،�ﻴﻬﻢ
ِ
ّ
. َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ.(  واﻤﻟﻨﻔﻖ ﺳﻠﻌﺘﻪ ﺑﺎﺤﻟﻠﻒ الﺎﻜذب، واﻤﻟﻨﺎن، ) ﻞ:ُﻮل ا�َ ! ﻗﺎل
َﺳ
ِ
Dari Abu Dzar radhiyallahu `anhu , dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia
bersabda : “Tiga golongan yang tidak diajak Allah bicara di hari kiamat, Allah tidak
melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, serta bagi mereka azab yang
1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4093 dan Ibnu Majah no hadist : 3573.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 1731 dan Nasa'i no hadist : 5336.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4094 dan Nasa'i no hadist : 5334.
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pedih”, Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam mengulanginya tiga kali, lalu Abu
Dzar berkata : “Mereka adalah orang yang kecewa lagi merugi, siapakah mereka
wahai Rasulullah?”, ia bersabda: “Orang yang menjulurkan kainnya (melebihi mata
kaki), orang yang menyebut-nyebut sedekahnya, orang yang yang menjual barang
dagangannya dengan sumpah dusta”. HR. Muslim.

1

 )  أﺳﻔﻞ ﻣﻦ الﻜﻌﺒ� ﻣﻦ اﻹزار؛ ﻓﻲﻔ اﻨﻟﺎر ( َر َو ُاه: ﻗﺎل ﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
.ُّ ﻟُﺨَﺎرِي
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia
bersabda : “Pakaian yang terjulur melebihi mata kaki maka tempatnya dalam neraka”. HR.
Bukhari. 2
458F



Pakaian dan hamparan yang dilarang:

 ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻟبﺴﻪ ﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴﺎ، )) ﻠبﺴﻮا اﺤﻟﺮ�ﺮ:   ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺨﻟﻄﺎب رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﻢ ﻳﻠبﺴﻪ ﻲﻓ اﻵﺧﺮة ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Umar bin Khattab radhiyallahu `anhu, ia berkata : rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam

bersabda : Jangan kalian memakai sutera, karena siapa yang

memakainya di dunia tidak akan memakainya di akhirat". Muttafaq ’alaih.
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3

 واﺬﻟﻫﺐ ﻰﻠﻋ ذﻛﻮر أﻣﻲﺘ، )) ﺎس اﺤﻟﺮ�ﺮ: ﻗﺎل أﻲﺑ مﻮﻰﺳ اﻷﺷﻌﺮي رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ
.وأﺣﻞ ﻹﻧﺎﺛﻬﻢ (( ﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي واﻟنﺴﺎﻲﺋ
Dari Abu Musa Al Asy'ary radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bersabda : pakaian sutera dan emas diharamkan kepada kaum pria umatku dan
dihalalkan untuk kaum wanita". HR Tarmizi dan Nasa'i.
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4

ّ
ﺳ
 و�ﺸﻤﻴﺖ، واﺗﺒﺎع اﺠﻟﻨﺎﺋﺰ،  ﻋﻴﺎدة اﺮ�ﺾ: �ﺴﺒﻊ َ�ُﻮل ا
َمﺮﻧﺎ ر
:  اﻟﺮﺒاء رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
َّ
َْ
.  ﻋﻦ ﻟبﺲ اﺤﻟﺮ�ﺮ واﺪﻟﻳﺒﺎج واﻟﻘﻲﺴ واﻹﺳتﺮﺒق واﻤﻟﻴﺎﺛﺮ اﺤﻟﻤﺮ (( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ... اﻟﻌﺎﻃﺲ
Dari Baraa` bin `Azib radhiyallahu `anhu, Ia berkata : “Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara: menjenguk yang sakit, ikut
menyelenggarakan jenazah, menjawab yang bersin … Dan melarang kami :
1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 106.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5787.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5834 dan Muslim no hadist : 2069.

4

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 1720 dan Nasa'i no hadist : 5265.
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memakai sutera, sutera yang kasar dan membuat pelana keledai dari sutera”
Muttafaq ’alaih .

1

ّ
ﺳ
 ﻗﻮم ﻣﻌﻬﻢ ﺳﻴﺎط: ) ﺻﻨﻔﺎن ﻣﻦ أﻫﻞ ﻨﻟﺎر لﻢ أرﻫﻤﺎ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
 و�ﺴﺎء ﺎﻛﺳﻴﺎت ﺎﻋر�ﺎت مﻴﻼت ﻣﺎﺋﻼت رؤوﺳﻬﻦ ﻛﺄﺳﻨﻤﺔ اﺒﻟﺨﺖ، اﺒﻟﻘﺮ ﻳﺮﻀ�ﻮن ﺑﻬﺎ اﻨﻟﺎس
. و�ن ر�ﻬﺎ ﻴﻟﻮﺟﺪ ﻣﻦ مﺴ�ة ﻛﺬا و�ﺬا ( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ،ﺎﺋﻠﺔ؛ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻦ اﺠﻟﻨﺔ وﻻ �ﺪن ر�ﻬﺎ
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata,

“Rasulullah shallallahu `alaihi

wasallam bersabda : “Dua golongan penghuni Neraka yang belum saya temui: suatu kaum
yang selalu membawa cemeti seperti ekor sapi untuk memukul orang, wanita yang
berpakaian tapi telanjang, cenderung tidak ta'at, berjalan lenggak-lenggok, rambut mereka
seperti punuk onta, mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau syurga
padahal bau syurga tercium dari jarak sekian” HR Muslim.

2
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ّ   ى اﻨﻟﻲﺒ: ﻋﺒﺪ ا�َّ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
 ) إن:ﻋ ﺛﻮ�� ﻣﻌﺼﻔﺮ�ﻦ؛ ﻓﻘﺎل
.ﻫﺬه ﻣﻦ ﺛﻴﺎب الﻜﻔﺎر؛ ﻓﻼ ﺗﻠبﺴﻬﺎ ( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abdullah bin Amru bin ‘Ash radhiyallahu `anhu., ia berkata, “Nabi shallallahu
`alaihi wasallam melihatku memakai dua pakaian mu'ashfar ( diwarnai dengan sejenis
tumbuh-tumbuhan yang bernama: 'AShfar ) , lalu ia bersabda :
pakaian orang kafir, janganlah engkau memakainya”. HR. Muslim.

“Sesungguhnya ini

3
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 وﻋﻦ ﻟبﺲ، وأن ﻧﺄ�ﻞ ﻓﻴﻬﺎ، �ﺮﺸب ﻲﻓ آﻧﻴﺔ اﺬﻟﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ  ﺎﻧﺎ اﻨﻟﻲﺒ:ﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ُ
.ُّ َوَاهُ اﺒﻟَﺎرِي
. وأن �ﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ،ﻟﺮ�ﺮ واﺪﻟﻳﺒﺎج
Dari Huzaifah radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Nabi shallallahu `alaihi wasallam
melarang kami minum dari bejana emas dan perak dan menggunakannya untuk makan juga
melarang kami memakai sutera dan kain tenun sutera serta duduk di atasnya”. HR.
Bukhari.

4
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ّ
ﺳ
. واه أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي. ﻧ� ﻋﻦ ﺟﻠﻮد الﺴﺒﺎع َ�ُﻮل ا
َﻋﻦ أﺑﻴﻪ أن ر
أﻲﺑ اﻤﻟﻠﻴﺢ
ِ

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5849 dan Muslim no hadist : 2066.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 106.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2077.

4

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2077.
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Dari Abi Al Malih dari bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam
melarang (menggunakan) kulit binatang buas”. HR Abu Daud dan Tarmizi.

1

 Tidak boleh memakai pakaian yang bergambar salib , atau gambar yang
bernyawa atau pakaian untuk dipuji.
 Sikap berjalan dan berpakain yang terlarang:
Allah taala berfirman:

َۡ
ۡ َ
َ َ
ُ َ َ ۡ ُ ّ َُ َُّ َ ً ّ ّ َ َ ُِب
ّ َدَ َك
ۡ
ّ ﴿ َو َ� تُ َص ّع ۡر
ِ َِلن
� َاس َو� � ۡم ِش ِ� ٱ�� ِض مرحاۖ ِنَ ٱ
�ِ  وٱق ِصد١ ٖ�تا ٖل فخور
ِ
َ
َ
ّ َ ۡ َ
ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ
َ
ُ ن� َر ٱ ۡ� ۡص َ� ٰت ل َ َص ۡو
َۡ ت ٱ
[١٩ ،١٨ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن١ �
م
�
أ
َ
ِ
ِك
ت
و
ص
ِن
م
ض
مشيِك وٱغض
ِ
ِ
ن
ۚ
ِ
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan
janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu
dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara
keledai. ( Q.S. Luqman: 18-19 ) .

َ َ ۡ ۡ َ ََ
ُۡ َ ََ ُۡ ّ
َ
ۡ
ّ
[٣١ :  ﴾ ]ﻨﻟﻮر........ َِِۚ�نَتِه
ُلِهَِ ِ�علم ما �فِ� مِن
ن
��ن بِأر ن
ِ  و� ي....... ﴿

janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka
sembunyikan. (Q.S. An Nuur : 31 )

ّ
ﺳ
 �ﺘﻲﺒ الﺮﺟﻞ ﻲﻓ اﺜﻟﻮب الﻮاﺣﺪ ﻟيﺲ:� ﻋﻦ ﻟبﺴت َ�ُﻮل ا
َ� ر
: أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
. ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري. وأن �ﺸﺘﻤﻞ ﺑﺎﺜﻟﻮب الﻮاﺣﺪ ﻟيﺲ ﻰﻠﻋ أﺣﺪ ﺷﻘﻴﻪ، ﺟﻪ ﻣﻨﻪ ﻲﺷء

Dari Abi Hurairah radhiyallahu `anhu ia berkata : rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam melarang dua cara berpakain: seseorang memakai sehelai kain dan duduk ihtiba'
( duduk dengan cara menempelkan pantat ke lantai sambil menegakkan kedua betis dan
menyandarkan tangan ke belakang ) tak ada kain yang menutupi kemaluannya, dan
memakai sehelai kain dengan cara melilitkannya ke seluruh badan ( sehingga bila ingin
mengeluarkan tangannya harus mengangkat kainnya ) yang tidak tertutup kain tubuh
bagian yang lain". HR. Bukhari.

2
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ّ
ﺳ
، مﺮﺟﻞ رأﺳﻪ، ) ﻨﻤﺎ رﺟﻞ ﻳﻤﻲﺸ ﻲﻓ ﺣﻠﺔ ﺗﻌﺠﺒﻪ ﻧﻔﺴﻪ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َأﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن ر
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﺘﺎل ﻲﻓ مﺸ؛ إذ ﺧﺴﻒ ا�َّ ﺑﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺠﻠﺠﻞ ﻲﻓ اﻷرض إﻰﻟ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4132 dan Tirmizi no hadist : 1770.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2077.
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Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bersabda : “Ketika seseorang berjalan dengan pakainnya yang membuat dirinya
merasa takjub, rambutnya di sisir rapi, berjalan dengan angkuh, tiba-tiba Allah
membenamkannya ke dalam (bumi), maka ia menyelam di perut bumi hingga hari kiamat.”
Muttafaq ’alaih .

1

ّ
ﺳ
 واﻤﻟتﺸﺒﻬﺎت ﻣﻦ، ﻟتﺸﺒﻬ� ﻣﻦ الﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟنﺴﺎء َ�ُﻮل ا
َﻌﻦ ر
:ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ِ
.ُّ  َواهُ اﺒﻟُْﺨَﺎرِي.اﻟنﺴﺎء ﺑﺎلﺮﺟﺎل
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, ia berkata, “Rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lakilaki.” HR. Bukhari. 2
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 Wanita dilarang tabarruj dengan pakain atau perhiasan:
Allah taala berfirman:

َ َٓ ۡ َ َ َ
َ َ
ۡ
َ َ َ َ َ ٰ َ ۡ َ ّ ُ ُِّ�ّ َ ُّ� ٰ ٓ
َ �ِ� يُ ۡد
َ ك َو� َِسا ٓءِ ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
ّ ِِ� َعلَ ۡي
ٰ
ِيبِهِ َّۚ � ٰلِك أد ٰ أن ُ� ۡع َر� َن
�
ج
ِن
م
َ
﴿ ََ ها ٱ
ِ جك و�نات
ِ �قل ِ�ز
ن
ن
ٗ ح
ٗ َ َ� ُف
ُ ّ فَ َ� يُ ۡؤ َذ ۡ� َن َو َ� َن ٱ
[٥٩ :  ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٥ يما
ِ َّ �ور
ۗ
Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri
orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang
demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu.
Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Ahzab: 59 ) .
Allah taala berfirman:

ّ ّ
َۡ
َ
ۡ ُ ۡ
َ َ
َ ۡ ّۡ ُ
ّ
َ ُرُوجَهُنَ َو َ� ُ� ۡب ِد
ِۖ�نَتَهُنَ ِ�َ َما ظ َه َر م ِۡن َها
ين
ت َ�غضض َن م ِۡن �بۡ� ِٰهِ ّنَ َو َ� ۡحفظ َن
ِ ٰ�ِ﴿ َوقل ل ِل ُمؤم
ََ ّ
َ �ۡ �ۡ َ�ۡ َو
ٰ
[٣١ : ……… ﴾ ]ﻨﻟﻮر.. َّۖ ُِيُو�ِه
�
َن
ُِمُرِه
ِ
ن
ن
ِ
Katakanlah

kepada

wanita

yang

beriman:

"Hendaklah

mereka

menahan

pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,
kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (Q.S. An Nuur : 31 ).
Allah taala berfirman:

َ ّ
َ ُ ۡ َ َ ّٰ ٓ َ ّ َ ُ ٰ َ َ ۡ َ
َ َ َ ٌ َ ُ ّ َۡ َ َ ََۡ ٗ َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ٰ
ۢ
ت
م
�
�
َِيَا�َهُن
ن
ع
ض
ي
ن
أ
اح
ن
ج
َ
ِ
ي
ل
ع
س
ي
ل
ف
ا
اح
�ِ
ن
ون
﴿ وٱلق�عِد مِن ٱلن ِساءِ ٱَ ِ� � يرج
ِ ��
ن
ِ
َ ٌ َ ُّ َ ّ ُّ ٞ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َۡ ََ َ
ٞ
[٦٠ :  ﴾ ]ﻨﻟﻮر٦ ب ِزِ�نةٖ� وأن �ستع ِففن خ� َهَۗ وٱَ س ِميع علِيم
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5789 dan Muslim no hadist : 2088.

2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5885.
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Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang
tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan
tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi
mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nuur : 60 ) .
 Memberikan perhatian terhadap kebersihan dan keindahan :

 ) ﻣﻦ أي: ﻗﺎل: ﻧﻌﻢ: )) ألﻚ ﻣﺎل ؟ (( ﻗﺎل: ﻓ ﺛﻮب دون ﻓﻘﺎل  ﻴﺖ اﻨﻟﻲﺒ:ﻦ أﻲﺑ اﻷﺣﻮص ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل
 )) ﻓﺈذا آﺗﺎك اﷲ ﻣﺎﻻ ﻓﻠ� أﺛﺮ ﻧﻌﻤﺔ اﷲ: ﻗﺎل. ﺪ آﺗﺎ� اﷲ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ واﻟﻐﻨﻢ واﺨﻟﻴﻞ والﺮﻗﻴﻖ:ﻤﻟﺎل ؟ ( ﻗﺎل
.ﻋﻠﻴﻚ و�ﺮاﻣﺘﻪ (( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ
Dari Abu Ahwash dari ayahnya , ia berkata : aku menemui Nabi shallallahu `alaihi
wasallam dengan berpakaian yang sangat lusuh, maka beliau bersabda: Apakah engkau
memiliki harta ? Ia berkata : Allah telah memberiku rizki, berupa; unta, kambing, kida dan
budak . beliau bersabda : bilamana Allah telah memberimu rizki maka perlihatkanlah bekas
nikmat Allah dan karunia-Nya atasmu". H.R Abu Daud dan Nasa'i.

1

469F

ّ
ﺳ
)) : ﻓﺮأى رﺟﻼ ﺷﻌﺜﺎ ﻗﺪ ﺗﻔﺮق ﺷﻌﺮه ﻓﻘﺎل َ�ُﻮل ا
َﺗﺎﻧﺎ ر
:ﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ِ
 )) ﻣﺎ ﺎﻛن ﻫﺬا �ﺪ:ﻣﺎ ﺎﻛن �ﺪ ﻫﺬا ﻣﺎ �ﺴ�ﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﺮه ؟ (( ورأى رﺟﻼ آﺧﺮ وﻋﻠﻴﻪ ﺛﻴﺎب وﺳﺨﺔ ﻓﻘﺎل

.ﻣﺎء ﻳﻐﺴﻞ ﺑﻪ ﺛﻮ�ﻪ (( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma, ia berkata: rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam mendatangi kami , lalu beliau melihat seseorang yang rambutnya kusut,
maka beliau bersabda: Apakah orang ini tidak punya sesuatu untuk merapikan rambutnya?
Dan beliau melihat seseorang yang pakaiannya kotor, maka beliau bersabda: Apakah orang
ini tidak memiliki air untuk membasuh pakaiannya?. H.R Abu Daud dan Nasa'i.

2
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 Kain penutup kepala:

ّ
ﺳ
 ﻗﺪ أرﻰﺧ،  وﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺎﻣﺔ ﺳﻮداء َ�ُﻮل ا
َ� أﻧﻈﺮ إﻰﻟ ر
:ﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮ�ﺚ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
. َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ.ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺑ� ﻛﺘﻔﻴﻪ
Dari Amru bin Huraits radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Sepertinya aku melihat
Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam, beliau memakai sorban berwarna hitam dan
mengulurkan dua ujung sorban tersebut di antara dua bahunya”. HR. Muslim. 3
471F

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4063 dan Nasa'i no hadist : 5224.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4062 dan Nasa'i no hadist : 5236.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 1359.

194

ً



Doa saat memakai pakain baru:

ً
ّ
ﺳ
 ﻋﻤﺎﻣﺔ أو ﻗﻤﻴﺼﺎ: إذا اﺳﺘﺠﺪ ﺛﻮ�ﺎ ﺳﻤﺎه ﺑﺎﺳﻤﻪ َ�ُﻮل ا
َن ر
:أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
ل
ْ
َ
َُِ  ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِّهِ وَﺮﺷ
َ
َ َ  أَﺳْﺄَُﻚَ ﺧَ�َْهُ و،ِأَﻧْﺖَ ﻛَﺴﻮْﺗَنِﻴْﻪ
َ ّﻬُﻢَّ لَﻚَ اﺤﻟ
ّ َﻣﺎ
 وَأَﻋُﻮْذ،َُﺧَ�ْ ﻣَﺎ ﺻُﻨِﻊَ ﻪﻟ
 ) ﻠ: ﻳﻘﻮل،أو رداء
ُ  ُ�ﺒْ� َو ُ�ْﻠ ُﻒ: ذا ﻟبﺲ أﺣﺪﻫﻢ ﺛﻮ�ﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻗﻴﻞ ﻪﻟ  ن أﺻﺤﺎب اﻨﻟﻲﺒ: ُﻨِﻊَ ﻪﻟ ( ﺎل أﺑﻮ ﻧﺮﻀة
َُ
اﷲ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ُ َ ُ ّﻣ
ُّ اود َواﻟ ِﺬِي
 رواه أﺑﻮ د.َﻌَﺎﻰﻟ
Dari Abu Sa'id Al Kudri radhiyallahu `anhu , ia berkata : “Adalah Rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam bila memakai pakaian baru baik sorban, gamis, beliau
mengucapkan:

َ
َ
َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ
َ ْ ﻚ َﺧ
ُِّ ﻣَﺎ ﺻُﻨِﻊَ ﻪﻟ
َ َ أوَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣﻦْ ﺮﺷَِّهِ وَﺮﺷ،َُ� ُه َو َﻣﺎ ﺻُﻨِﻊَ ﻪﻟ
ل
ﺄ
ﺳ
أ
،
ﻪ
ﻴ
ن
ﺗ
ﻮ
ﺴ
ﻛ
ﺖ
ﻧ
أ
ﺪ
ﻤ
ّﻬُﻢَّ لَﻚَ اﺤﻟ
ﻠ
ِ
ِ
ِ

(Ya Allah, segala puji untukku Engkau yang memberiku pakaian, aku memohon
kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan itu dibuat, dan aku berlindung kepada-Mu dari
kejahatannya dan kejahatan pakaian itu dibuat”.
Abu Nadhrah berkata: para sahabat Nabi , bila salah seorang diantara mereka
memakai pakain baru mereka mengucapkan kepadanya:

َ
�ُْﺒ
.ِ وَ�ُْﻠِﻒُ اﷲُ �َﻌَﺎﻰﻟ
”Kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah ta'ala memberikan gantinya
kepadamu. HR Abu Daud dan Tarmizi.

472F

1

 doa yang diucapkan kepada orang yang memakai pakaian baru:

ّ
ﺳ
 ثﻴﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺧﻴﺼﺔ ﺳﻮداء ﻓﻘﺎل ) ﻣﻦ ﺗﺮون َ�ُﻮل ا
َﺗ ر
:أم ﺧﺎﺪﻟ ﺑﻨﺖ ﺧﺎﺪﻟ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ِ
 ﻓﺴﻜﺖ اﻟﻘﻮم ﻓﻘﺎل ) ﺋﺘﻮ� ﺑﺄم ﺧﺎﺪﻟ ( ﻲﺗ ﺑﻬﺎ ﺤﺗﻤ ﻓﺄﺧﺬ اﺨﻟﻤﻴﺼﺔ ﺑﻴﺪه ﻓﺄﻟبﺴﻬﺎ. ( أن ﻧ�ﺴﻮ ﻫﺬه

. ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري.�وﻗﺎل ) ﺑ� وأﺧﻠﻲﻘ ( مﺮﺗ
Dari Ummu khalid binti khalid radhiyallahu `anha, ia berkata: rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam dihadiahkan untuk nya pakaian yang terbuat dari wol , lalu beliau
bersabda : Siapakah menurut kalian yang pantas memakai ini . para sahabat terdiam ,
maka beliau bersabda : Panggil Ummu khalid ! maka Ummu khalid dibawa ke hadapan

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4020 dan Tirmizi no hadist : 1767.
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Nabi. Lalu beliau mengambil pakaian tersebut dan memakaikannya kepada Ummu Khalid,
seraya bersabda : Pakailah sampai lusuh 2 x ! HR. Bukhari. 1
 Cara memakai terompah:

 ﻘﻮل ﻲﻓ ﻏﺰوة ﻏﺰوﻧﺎﻫﺎ )) ﺘﻜﺮﺜوا ﻣﻦ اﻨﻟﻌﺎل ﻓﺈن الﺮﺟﻞ ﻌﺖ اﻨﻟﻲﺒ: ﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
. ﻻ ﻳﺰال راﻛﺒﺎ ﻣﺎ اﻧﺘﻌﻞ (( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
Dari Jabir radhiyallahu `anhu ia berkata : aku mendengar Nabi shallallahu `alaihi
wasallam bersabda dalam sebuah peperangan: "Pakailah terompah ! karena orang yang
memakai terompah sepertinya dia sedang naik kendaraan". HR. Muslim . 2
47F

ّ
ﺳ
 و�ذا ﻧﺰع؛ ﻓﻠﻴﺒﺪأ،� ) ذا اﻧﺘﻌﻞ أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠﻴﺒﺪأ ﺑﺎﻴﻟﻤ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َأﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن ر
ِ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  وآﺧﺮﻫﻤﺎ ﺗ�ع ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ،ﺸﻤﺎل؛ ﺘﻟ�ﻦ اﻴﻟﻤ� أوﻬﻟﻤﺎ ﺗﻨﻌﻞ
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bersabda : “Bila salah seorang kalian memakai terompah mulailah dari kanan
dan beliau menanggalkannya mulailah dari kiri, hendaklah terompah yang kanan yang
pertama dipakai dan yang terakhir ditanggalkan”. Muttafaq ’alaih.


3

475F

Cincin laki-laki dipakai di mana:

ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ. ﻧﻪ ﻧ� ﻋﻦ ﺧﺎﺗﻢ اﺬﻟﻫﺐ ﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam
bahwa Nabi melarang memakai cincin emas. Muttafaq alaih . 4
476F

. ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري. ﻛن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ و�ن ﻓﺼﻪ ﻣﻨﻪ أ�ﺲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ
Dari Anas radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam
memakai cincin terbuat dari perak dan permatanya juga. H.R. Bukhari .

 ﺎﻛن �ﻌﻞ،

5

47F

 ﻓﻴﻪ ﻓﺺ ﺣبﻲﺸ،   ﺧﺎﺗﻢ ﻓﻀﺔ ﻲﻓ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ
. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.ﻓﺼﻪ مﺎ ﻳ� ﻛﻔﻪ

1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5845.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2096.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5856 dan Muslim no hadist : 2097.

4

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5864 dan Muslim no hadist : 2089.

5

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5870.
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Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam memakai cincin perak di jari kanannya, permatanya permata Habasyah,
permatanya di tempatkan di arah telapak tangan. H.R. Muslim .

1

 ) ﻧﺎ اﺨﺗﺬﻧﺎ ﺧﺎﺗﻤﺎ وﻧﻘﺸﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﺸﺎ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺶ: ﺧﺎﺗﻤﺎ ﻗﺎل  ﻊ اﻨﻟﻲﺒ:رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل

ﻦ أ�ﺲ

. ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري. ل ﻓﺈ� ﻷرى ﺑﺮ�ﻘﻪ ﻲﻓ ﺧﻨﺮﺼه. ( ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ
Dari Anas radhiyallahu `anhu ia berkata: Nabi shallallahu `alaihi wasallam
membuat cincin , lalu bersabda: " Kami mebuat cincin dan diukir pada bagian
atasnya ( nama Nabi ) maka jangan ada seorangpun yang mengukir ( nama Nabi
pada cincinnya ). Anas berkata: sungguh aku melihat kilapan cincin tersebut di jari
manis beliau. H.R. Bukhari .

2

479F

 Perhiasan apa saja yang dibolehkan bagi wanita:

 ﺄﻰﺗ اﻟنﺴﺎء ﻓﺠﻌﻠﻦ...  ﺼ� ﻗﺒﻞ اﺨﻟﻄﺒﺔ  ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﻟﻲﺒ:ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ﻘ� اﻟﻔﺘﺦ واﺨﻟﻮاﺗﻴﻢ ﻲﻓ ﺛﻮب ﺑﻼل
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma ia berkata: Sya shalat ied bersama
Nabi shallallahu `alaihi wasallam, beliau shalat sebelum khutbah … lalu beliau
mendatangi shaf wanita ( menganjurkan mereka bersedekah ) maka mereka
meletakkan cincin mereka di atas kain Bilal. Muttafaq alaih . 3
480 F

، رﺟﻼ ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ  ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻌﺎرت ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﻗﻼدة ﻓﻬﻠﻜﺖ ﻓﺒﻌﺚ رﺳﻮل اﷲ
 ﻣﺘﻔﻖ. ﺄﻧﺰل اﷲ آﻳﺔ اﺘﻟﻴﻤﻢ  ﻓﺸﻜﻮا ذلﻚ ﻰﻟ رﺳﻮل اﷲ،ﻓﺄدر�ﺘﻬﻢ الﺼﻼة وﻟيﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺎء ﻓﺼﻠﻮا
.ﻋﻠﻴﻪ
Dari Aisyah radhiyallahu `anha bahwa ia meminjam kalung Asma', ( dalam
perjalanan ) kalung tersebut hilang. Maka rasulullah shallallahu `alaihi wasallam
memerintahkan seseorang mencarinya. Dan waktu shalat tiba sedangkan mereka
tidak memiliki persediaan air untuk shalat. Maka para sahabat mengadukan perihal
tersebut kepada rasulullah shallallahu `alaihi wasallam . lalu Allah menurunkan
ayat tayammum. Muttafaq alaih.

4

481F

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2094.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5874.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5880 dan Muslim no hadist : 884.

4

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 336 dan Muslim no hadist : 367.
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 Bersikap sederhana dalam hal pakain dan hamparan:

ً
ً
 ﻗﺒﺾ َر ُﺳﻮل: ﺟﺖ ﻨﻟﺎ ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎء و�زارا ﻏﻠﻴﻈﺎ ﻗﺎﻟﺖ: أﻲﺑ ﺑﺮدة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ََ ٌ َّ
ّ
.ﻴﻪ
ِ  ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ. ﻓ ﻫﺬﻳﻦ َ�
ِ
Dari Abu Burdah radhiyallahu `anhu, ia berkata : “`Aisyah radhiyallahu `anha
mengeluarkan sehelai pakaian dan sehelai sarung yang kasar, ia berkata : “Ketika
Rasulullah wafat, ia memakai dua helai kain ini”. Muttafaq ’alaih.

482F

1

 أﺧﺮﺟﻪ. ﻟي ﻳﻨﺎم ﻋﻠﻴﻪ أدﻣﺎ ﺣﺸﻮه ﻴﻟﻒ  ﻧﻤﺎ ﺎﻛن ﻓﺮاش رﺳﻮل اﷲ:  ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
.مﺴﻠﻢ
Dari Aisyah radhiyallahu `anha ia berkata: Kasur tempat tidur rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam terbuat dari kulit yang diisi sabut. H.R. Muslim . 2
483F

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5818 dan Muslim no hadist : 2080.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2082.
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FADHILAH ZIKIR.


Sunah Nabi shallallahu `alaihi wasallam dalam berzikir:

Nabi shallallahu `alaihi wasallam

adalah orang yang berzikir paling sempurna,

beliau berzikir kepada Allah setiap saat dan keadaan, seluruh ucapannya hanya seputar
zikir, perintah, larangan dan syariatnya merupakan zikir kepada Allah Subhanahu. Beliau
meberitakan tentang Asma, sifat, perbuatan dan hukum Allah juga merupakan zikir.
Beliau bertahmid, bertasbih, mengagungkan, menyanjung, meminta, berdoa, takut dan
harap kepada Allah semuanya itu merupakan zikir kepada-Nya.
Dalam bab ini saya akan menjelaskan zikir-zikir yang terdapat dalam Al Quran dan
Sunah Nabi.
Zikrullah adalah ibadah yang paling ringan, paling mudah, paling agung dan paling
utama. Karena gerak lidah adalah gerakan yang paling ringan. Dan Allah telah
menjanjikan karunia dan pahala khusus yang tidak terdapat dalam amalan lain.
Sifat zikir dan doa:
Hukum asal zikir dan doa adalah dengan suara pelan. Maka menjaharkan zikir dan
doa merupakan pengecualian yang juga harus bedasarkan syariat.
Allah taala berfirman:

ۡ َ ُ َ ٗ َ َ ٗ ُّ �َ َ ۡ َ
َۡ َ
ُۡ
َ ّ ُ ۡ َ
ُ َ ََ
َ�ِ�ن ّم َِن ٱ ۡل َ� ٰفِل
َ
ُ
ۡ
ّ
َ
ۡ
َ
خيفة ودون ٱ�ه ِر ِمن ٱلقو ِل ب ِٱلغدوِ وٱ�صا ِل و� ت
﴿ وٱذكر
ِ ّ�َك ِ� �فسِ ك َ� و
[٢٠٥ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٢

Dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa
takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah
kamu termasuk orang-orang yang lalai. (Q.S. Al A'raaf: 25 ) .
Allah taala berfirman:

ُ ّ ْ ُ ۡ
َ َ ٗ� َو ُخ ۡف َي ًة ۚ َِّ ُهۥ َ� ُِبُّ ٱل ۡ ُم ۡع َتد
ُّ �َ � ۡم
[٥٥ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٥ ِين
َ�َ ﴿ ٱدعوا
ن

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al A'raaf: 55
).
 Faedah zikrullah Azza wa Jalla:
Berzikir memiliki faedah yang sangat banyak dan besar, diantaranya:
Allah menjadi ridha, mengusir setan, memudahkan hal yang sulit, meringankan hal
yang

berat,

membuang

keburukan,

menghilangkan
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gundah

gulana

dalam

jiwa,

menguatkan jiwa dan raga, memberi cahaya kepada jiwa dan wajah, membawa rizki,
menyirnakan rasa takut dan zikir adalah tanaman di surga.
Zikir menghapus dosa serta melenyapkannya, menyelamatkan diri dari azab Allah,
membuang tabir penghalang antara hamba dan Rabbnya, membuat hamba selalu ingat
kepada Rabbnya, menimbulkan mahabbah kepada Allah, berserah diri kepada-Nya,
hampir dengan-Nya . zikrullah memberikan pelakunya kekuatan, wibawa, kebesaran jiwa
dan cahaya. Zikrullah juga sebab turunnya ketenangan dan rahmat untuk pelakunya, para
malaikat mengitarinya, Allah membanggakan pelakunya di hadapan para malaikat. Karena
itulah Allah memerintahkan kita agar selalu berzikir.

Allah taala berfirman:

ً ََ َٗ ۡ ُ ُ ُ ّ َ َ
ٗ ِ َ ذ ِۡك ٗر� َكث
َ ّ ِين َء َام ُنوا ْ ٱ ۡذ ُك ُروا ْ ٱ
َ َّ ََ�ُّ َها ٱ
ٰٓ ﴿
[٤٢ ،٤١ :  ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٤ �صي
ِ  وسبِحوه ب�رة وأ٤ ��
Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir
yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. (Q.S. Al
Ahzab: 41-42 ).



Al Baqiyat Shalihat:

Subhanallah: maknanya; mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan,
menafikan sekutu-Nya dalam hal rububiyyah dan uluhiyyah serta menafikan hal yang
serupa dalam Asma dan sifat-Nya.
Alhamdulillah: maknanya; menetapkan seluruh pujian untuk-Nya. Hanya Dia-lah
yang terpuji dalam hal zat, Asma dan Sifat-Nya, Dia-lah yang terpuji atas perbuatan,
nikmat agama dan syariat-Nya.
Laailaha illa Allah: maknanya; tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, kalimat
ini menafikan beribadah kepada makhluk serta menetapkan ibadah hanya untuk Allah
semata tidak ada sekutu bagi-Nya.
Allahu Akbar: maknanya; menetapkan seluruh sifat keagungan , kebesaran dan
keangkuhan pd Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya.
Laa haula wala quwwata illa billah: makna; bahwa Allah semata pemilik daya dan
upaya, tidak ada yang dapat mengubah suatu keadaan selain Allah dan tidak mungkin kita
melakukan suatu pekerjaan tanpa pertolongan Allah.
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Fadhilah zikrullah:

Allah taala berfirman:

ْ ُ ۡ
ُ ۡ َ َ
ُ ُ َۡ ٓ ُُ ۡ َ
[١٥٢ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ِو� أذك ۡر� ۡم َوٱشك ُروا ِ� َو� ت�ف ُرون
ِ ﴿ فٱذكر

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. (Q.S. Al Baqarah:
152 ) .
Allah taala berfirman:

ّ
ُ ُين َء َام ُنوا ْ َو َ� ۡطَ�ُِّ ُقل
ُ ُو� ُهم بذ ِۡ�ر ٱ َِّۗ َ� َ� بذ ِۡ�ر ٱ َّ ِ َ� ۡطَ�ُِّ ٱ ۡل ُقل
َ َ
[٢٨ : ﴾ ]الﺮﻋﺪ٢ وب
﴿ٱ
ِ
ن
ن
ِ ِ
ِ ِ

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (Q.S.
Ar Ra'ad : 28 ) .
Allah taala berfirman:

ّ
ّ َ
َ ً ۡ ََ َٗ ۡ ّ َُ ُّ ّ
ٗ
ٗ ِ َ َكث
َ ّ �ن ٱ
َ �َ ٰكِر
[٣٥ :  ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٣ ت َعَدَ ٱَ لهم َغفِرة وأجرا ع ِظيما
 وٱ........... ﴿
ِ ٰ �َِ �� َوٱ�َ ٰك
ِ
laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama)

Allah, Allah telah

menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (Q.S. Al Ahzab: 35 ) .

َ
ّ
ّ
ﺳ
ّ - َ�ﺎل ا
، ﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋﺒﺪي ﻲﺑ:-َﺰَ َو َﺟﻞ
)) :  أﻧﻪ ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َأﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ر
ِ

 إذا،  و�ن ذﻛﺮ� ﻲﻓ مﻸ ذﻛﺮﺗﻪ ﻲﻓ مﻸ ﺧ� ﻣﻨﻬﻢ،ﻣﻌﻪ إذا ذﻛﺮ�؛ ﻓﺈن ذﻛﺮ� ﻲﻓ ﻧﻔﺴﻪ ذﻛﺮﺗﻪ ﻲﻓ ﻧﻔﻲﺴ

((  و�ذا أﺗﺎ� ﻳﻤﻲﺸ أﺗيﺘﻪ ﻫﺮوﻟﺔ، و�ذا ﺗﻘﺮب إﻲﻟ ذراﺎﻋ ﺗﻘﺮ�ﺖ إﻴﻟﻪ ﺑﺎﺎﻋ، ﺷﺮﺒا ﺗﻘﺮ�ﺖ إﻴﻟﻪ ذراﺎﻋ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, dari Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam,
bahwa ia bersabda: " Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Allah Ta’ala berfirman: “Aku
memberi hamba-Ku balasan sesuai dengan dugaannya terhadap-Ku, dan Aku selalu
bersamanya bila dia berzikir kepada-Ku, jika ia berzikir kepada-Ku di saat sendiri, maka
Aku menyebutnya

sendiri, dan jika ia berzikir kepada-Ku di khalayak ramai maka Aku

menyebutnya di khalayak ramai yang lebih baik daripada mereka, Bila ia mendekatkan diri
kepada-Ku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta, dan apabila ia mendekatkan diri
kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa, dan apabila ia mendatangi-Ku
dengan berjalan Aku mendatanginya dengan berlari.” Muttafaq ’alaih.

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7405 dan Muslim no hadist : 2675.
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48F

 )  اﺬﻟي ﻳﺬﻛﺮ ر�ﻪ واﺬﻟي ﻻ ﻳﺬﻛﺮه؛ ﻣﺜﻞ اﻟﻲﺤ: ﻗﺎل  أﻲﺑ مﻮﻰﺳ اﻷﺷﻌﺮي رﻲﺿ اﷲﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
.ُّ اﻤﻟﻴﺖ ( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي
Dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu `anhu., dari Nabi shallallahu `alaihi
wasallam, ia bersabda : “Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang
yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mayit”. HR. Bukhari.

485F

1

 Fadhilah Majlis Zikir:

  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة وأﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻬﻤﺎ ﺷﻬﺪا ﻰﻠﻋ:ﻦ اﻷﻏﺮ أﻲﺑ مﺴﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل
 وﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻏيﺘﻬﻢ الﺮﻤﺣﺔ، ) ﻳﻘﻌﺪ ﻗﻮم ﻳﺬﻛﺮون ا �َّ إﻻ ﺣﻔﺘﻬﻢ اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ: أﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻲﺒ
ّ
. وذﻛﺮﻫﻢ ا�َ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻨﺪه ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ،لﺴﻜﻴﻨﺔ
Dari Al Aghar Abu Muslim bahwa ia bersaksi atas Abu Huraira dan dari Abu Sa'id Al
Khudri radhiyallahu `anhuma bahwa keduanya bersaksi atas rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam

bahwa beliau bersabda: “Tidak suatu kaum duduk lalu berzikir kepada Allah

melainkan para malaikat mengitari mereka dan rahmat meliputi mereka dan ketenangan
turun di tengah mereka, dan Allah menyebut mereka dihadapan mahluk yang ada di sisiNya”. HR. Muslim.


486F

2

Wajib zikrullah dan shalawat Nabi shallallahu `alaihi wasallam dalam

setiap majlis:
Allah taala berfirman:

ٗ َ َ ّۡ
ُ ۡ
َ
[٨ : ﴾ ]ﻤﻟﺰمﻞ٨ �َتَبَتَل إِ ۡ�هِ تبۡتِي
﴿ َوٱذك ِر ٱ ۡس َم َر ّ�ِك

Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.
(Q.S. Al Muzammil : 8 ) .

 ولﻢ ﻳﺼﻠﻮا، )  ﺟﻠﺲ ﻗﻮم �ﻠﺴﺎً لﻢ ﻳﺬﻛﺮوا ا�َّ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻓﻴﻪ: ﻗﺎل أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ
اهُ أﻤﺣﺪ واﻟﺮﺘِّﻣ
.ُّ ِﺬِي
(  و�ن ﺷﺎء ﻏﻔﺮ ﻬﻟﻢ،ﻧبﻴﻬﻢ ﻓﻴﻪ؛ إﻻ ﺎﻛن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺮة؛ ﻓﺈن ﺷﺎء ﻋﺬﺑﻬﻢ
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia
bersabda : “Setiap kaum yang duduk di sebuah majelis, mereka tidak berzikir kepada Allah
dalam majelis tersebut dan tidak bershalawat kepada nabi melainkan mereka bernilai

1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6407.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2700.
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kurang, jika Allah mau Ia mengazab mereka, dan jika Allah mau Ia mengampuni mereka”.
HR. Ahmad dan Tarmizi.

1

487F

 )  ﻣﻦ ﻗﻮم ﻳﻘﻮمﻮن ﻣﻦ �ﻠﺲ؛ وﻻ ﻳﺬﻛﺮون ا�َّ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻓﻴﻪ؛ إﻻ: ﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ
َُ َ ُ ُ ََ
اود
 و�ن ﻬﻟﻢ ﺣﺮﺴة ( رواه أﺑﻮ د،ﻮا ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﻔﺔ ﻤﺣﺎر
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bersabda: “Setiap suatu kaum yang berdiri dari sebuah majelis dan mereka tidak
berzikir kepada Allah dalam majelis tersebut melainkan mereka berdiri seperti dari bangkai
keledai dan mereka akan menyesal”. HR. Abu Daud dan Tarmizi.

48F

2

 Fadhilah selalu berzikir kepada Allah:
Allah taala berfirman:

َ ٰ �َ َس
ّ ﴿ ِ َّ � َخ ۡلق ٱ
ََّ ِين يَ ۡذ ُك ُرو َن ٱ
َ َّ  ٱ١ ت َوٱ ۡ�َ� ِض َوٱ ۡخت ِ َ� ٰ ِف ٱ ّ َۡل َوٱَّ َهار � َ� ٰت ّ ِ�ُ ْو� ٱ ۡ�َ ۡل َ�ٰب
ٰ
�
ِ
ٖ
ِ ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ۡ
َ ُ ّ
ٗ ُ ُ َ َٰٗ
َ َ ۡ ُ ٗ َٰ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ ّ
َ َ ّ ون � َخ ۡلق ٱ
ۡ � ُج ُنو�ه
ٰ َ َ ودا َو
ر
ََ�َتَفَك
م
ق ِ�ما و�ع
�ٰ َنك
ت َوٱ�� ِض َ�َنا ما خلقت �ذا �طِ � سب
ِ ٰ �ٰ �َس
ِ
ِ
ِ
ِ
َ فَقِ َنا َع َذ
[١٩١ ،١٩٠ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ ِاب ٱَّار
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 keadan berbaring dan mereka
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah
Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari
siksa neraka. (Q.S. Ali Imran: 190-191 ).
Allah taala berfirman:

َۡ ْ
ْ َُۡ َ
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ّ ّ َ ۡ ُ ُ ْ ّ َ َ ٗ ّعَل
ۡ َ
ّ ﴿ فَإ َذا قُض َيت ٱ
ُ ِ َصَلَ ٰو ُة فَٱنت
١ �وا ِ� ٱ�� ِض وٱ�تغوا مِن فض ِل ٱَ ِ وٱذكروا ٱَ كثِ�� َ�م �فلِحون
ِ ِ
ِ
[١٠ :﴾ ]ﺠﻟﻤﻌﺔ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al
Jumu'ah: 10 )

1

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 9580 dan Tirmizi no hadist : 3380.

2

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4855 dan Tirmizi no hadist : 3380.
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ًرﺟﻼ
� ُﻮل ا�َِّ إن ﺮﺷاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ﻗﺪ ﻛﺮﺜت ﻲﻠﻋّ ﻓﺄﺧﺮﺒ:ﻗﺎل
ﻋﺒﺪ ا�َّ ﺑﻦ �ﺮﺴ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن
ّ اهُ اﻟﺮﺘِّﻣ
.ِﺬِي ُّ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
َ ( َ� )  ﻳﺰال لﺴﺎﻧﻚ رﻃﺒﺎً ﻣﻦ ذﻛﺮ ا: ﻗﺎل.ﻲﺸء أ�ﺸﺒﺚ ﺑﻪ؟
Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu `anhu, bahwa seorang lelaki berkata: “Wahai
Rasulullah, sesungguhnya syariat islam sangat banyak, beritahu aku satu yang bisa
kupegang”, ia bersabda: “Hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikrullah”. HR. Tarmizi
dan Ibnu Majah. 1
489F

ّ
ﺳ
 وأز�ﻫﺎ ﻋﻨﺪ، ) ﻻ أﻧبﺌ�ﻢ ﺨﺑ� أﻋﻤﺎﻟ�ﻢ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: أﻲﺑ اﺪﻟرداء رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ

 وﺧ� ﻟ�ﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻘﻮا، وﺧ� ﻟ�ﻢ ﻣﻦ إﻧﻔﺎق اﺬﻟﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ، وأرﻓﻌﻬﺎ ﻲﻓ درﺟﺎﺗ�ﻢ،ﻴﻜ�ﻢ
ﻟﺮﺘِّﻣ
ِﺬِي ُّ واﺑﻦ
 ه ا.(  ) ﻛﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ: ﻗﺎل،� ﺑ:و�ﻢ ﻓﺘﺮﻀ�ﻮا أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ و�ﺮﻀ�ﻮا أﻋﻨﺎﻗ�ﻢ؟! ﻗﺎلﻮا
.ﻣﺎﺟﻪ
Dari Abu Darda radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bersabda: “Maukah aku beri kabar kalian dengan amalan kalian yang terbaik,
paling suci di sisi penguasa kalian, paling meninggikan derajat kalian, lebih baik bagi kalian
daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik bagii kalian daripada kalian bertemu
musuh kalian (kafir) lalu kalian menebas leher mereka dan merekapun menebas leher
kalian?”, para sahabat berkata : “Tentu”, ia bersabda : “Berzikir kepada Allah Ta’ala”. HR.
Tarmizi dan Ibnu Majah. 2
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ّ
ﺳ
. َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ.  ا�َّ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ أﺣﻴﺎﻧﻪ َ�ُﻮل ا
َن ر
: ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ِ
Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata : “Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam
selalu berzikir kepada Allah Ta’ala dalam segala keadaan”. HR. Muslim.

1

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3375 dan Ibnu Majah no hadist : 3793.

2

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3377 dan Ibnu Majah no hadist : 3790.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 373.
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ZIKIR PAGI DAN PETANG
Berikut ini adalah sebagian zikir yang berasal dari Al Quran dan hadist yang harus
dibaca setiap muslim di waktu pagi dan petang untuk menlindungi dirinya dari berbagai
hal.


Waktunya:

Di waktu pagi: mulai dari setelah shalat subuh hingga terbit matahari.
Di waktu sore: setelah shalat Ashar hingga terbenam matahari. Namun bagi yang
berhalangan karena sibuk atau lupa boleh membacanya setelah waktu tersebut.
Allah taala berfirman:

ّ ِ ُ ُ َ ۡ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ ّ َ َ َ ُ ُ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ
ُۡ َ َ
[٣٩ : ﴾ ]ق٣ ِوع ٱشَ ۡم ِس َو� ۡبل ٱلغ ُروب
﴿ فٱص ِ� � ما �قولون وسبِح ِ�م ِد ر�ِك �بل طل

Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil
memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya). ( Q.S. Qaaf : 39 ) .
 Zikir pagi dan petang

ّ
ﺳ
 )  ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﻘﻮل ﻲﻓ ﺻﺒﺎح ﻞﻛ ﻳﻮم:  ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
ْ
ْ ْ ْ ّ
َﻻَ ﻳَﺮﻀُُّ ﻣَﻊ
اﺳْﻤِﻪِ ﻲﺷَْءٌ ﻲﻓِْ اﻷَْرضِ وَﻻَ ﻲﻓِْ الﺴَّﻤَﺎءِ وَﻫ
ﺛﻼث- ُﻮَ الﺴَ ِﻤﻴ ُﻊ اﻟ َﻌ ِﻠﻴ ُﻢ
ْ ﻟَِّي:ﺴﺎء ﻞﻛ ﻴﻟﻠﺔ
اهُ وَاﻟﺮﺘِّﻣ
.ِﺬِي ُّ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
َ ( إﻻ لﻢ ﻳﺮﻀه ﻲﺷء-مﺮات
Dari ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah
shallallahu

`alaihi

wasallam

bersabda:

“Tidak

seorang

hambapun

yang

mengucapkan di setiap pagi hari dan setiap sore hari:

ْ
ْ ْ ْ ّ
َﻻَ ﻳَﺮﻀُُّ ﻣَﻊ
اﺳْﻤِﻪِ ﻲﺷَْءٌ ﻲﻓِْ اﻷَْرضِ وَﻻَ ﻲﻓِْ الﺴَّﻤَﺎءِ وَﻫ
ُﻮَ الﺴَ ِﻤﻴ ُﻊ اﻟ َﻌ ِﻠﻴ ُﻢ
ْﻟَِّي
( Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya segala sesuatu di bumi dan di langit
tidak akan memberikan marabahaya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ) 3x,
melainkan segala sesuatu tidak akan membahayakannya”. HR. Tarmizi dan Ibnu Majah. 1
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ّ
ّ
� ﺎرﺳﻮل ا�ّ ﻣﺎ ﻟﻘﻴﺖُ ﻣﻦ ﻋﻘﺮب ﺪﻟﻏﺘ:  ﻓﻘﺎل  رﺟﻞٌ إﻰﻟ اﻨﻟﻲﺒ
: أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َ َ
َ ْ َ ْ َ
َ ْ ُ َْ
ّ
.ﺎتِ ﻣ ﻦْ ﺮﺷَّ ﻣﺎ ﺧَﻠﻖ لَﻢْ ﺗَﺮﻀَُ ّ َك
ِ َ ﺑِ�َﻠِﻤﺎتِ ا�َِّ اﺘﻟَّﺎﻣ:  " أﻣﺎ لﻮ ﻗﻠﺖ ِﺣ� أمﺴﻴﺖ: ﺒﻟﺎرﺣﺔ ؟ ﻗﺎل
.أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ

1

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3388 dan Ibnu Majah no hadist : 3869.
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Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu , ia berkata : seorang laki-laki datang
kepada Nabi shallallahu `alaihi wasallam ia berkata: Wahai rasulullah, kenapa tadi
malam aku digigit kalajengking , maka beliau bersabda : " Andai engkau baca di
waktu sore:

َ َ
ّ َ ُِ ﺑِ�َﻠِﻤﺎتِ ا�َِّ اﺘﻟَّﺎﻣَّﺎتِ ﻣ ﻦ
ْ ﺮﺷ ﻣﺎ ﺧﻠ َﻖ
(Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari segala kejahatan
makhluk-Nya ) 3x, niscaya dia tidak akan membahayakanmu”. HR. Muslim.

1
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ّ
 ﻓﺤﺮﺳﻪ ذات ﻴﻟﻠﺔ ﻓﺈذا ﻫﻮ ﺑﺪاﺑﺔ، ﻓﺎﻜن ﻳﻨﻘﺺ، ﺎﻛن ﻪﻟ ﺟﺮن ﻣﻦ ﺗﻤﺮ: أﻲﺑ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ
... � ﻻ ﺑﻞ ﺟ:  ﺟ� أم إ�ﻲﺴ؟ ﻗﺎل، ﺎ أﻧﺖ:  ﻓﻘﺎل، ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم، ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ،ﺒﻪ اﻟﻐﻼم اﻤﻟﺤﺘﻠﻢ
ُ َُّ ٱ ۡلَي
ُ ّ   اﻵﻳﺔ اﻟﻲﺘ ﻲﻓ ﺳﻮرة اﺒﻟﻘﺮة ﴿ ٱ:  ﻓﻤﺎ ﻳﻨﺠﻴﻨﺎ ﻣﻨ�ﻢ ؟ ﻗﺎل:ﻘﺎل أﻲﺑ
ُّ َ َ�ٓ إِ َ� ٰ َه ِ � َّ ُه َو ٱ ۡل
...... ۚ وم
، وﻣﻦ ﻗﺎﻬﻟﺎ ﺣ� ﻳﺼﺒﺢ أﺟ� ﻣﻨﺎ ﺣﻰﺘ ﻳﻤﻲﺴ،[ ﻟﺎ ﺣ� ﻳﻤﻲﺴ أﺟ� ﻣﻨﺎ ﺣﻰﺘ ﻳﺼﺒﺢ٢٥٥ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
.� ) ﺪق اﺨﻟﺒﻴﺚ ( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺮﺒا:  ﺬﻛﺮ ﻪﻟ ذلﻚ ﻓﻘﺎل ﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ أﻰﺗ رﺳﻮل اﷲ
Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu `anhu, bahwa dia memiliki tempat jemuran
kurma. Kurmanya selalu berkurang. Maka dia mengawasinya di suatu malam. Tibatiba ada seekor binatang yang menyerupai anak-anak remaja. Lalu Ubay
mengucapkan salam kepadanya. Dia menjawab salam. Ubay berkata: Makhluk
apakah engkau? Jin ataukah manusia? Dia menjawab: jin … maka Ubay berkata:
hal apa yang dapat melindungi kami dari kalian ? dia menjawab: satu ayat dalam
surat Al Baqarah:

ُ َُّ ٱ ۡلَي
ُ ّ ﴿ٱ
ُّ َ َ�ٓ إِ َ� ٰ َه ِ � َّ ُه َو ٱ ۡل
[٢٥٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة...... ۚ وم
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup
kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya) (Q.S. Al Baqarah : 255 ).
Maka siapa yang membacanya di waktu petang dia akan terhindar dari kami
hingga pagi dan barangsiapa yang membacanya di waktu pagi dia akan terhindar
dari kami hingga waktu sore. Keesokan harinya Ubay mendatangi rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka
Nabi bersabda: Si jahat telah berkata benar". H.R. Thabrani.

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2709.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab Mu'jam kabir 1/201.
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ّ
 )  ﻗﺮأ ﺑﺎﻵﻳت� ﻣﻦ آﺧﺮ ﺳﻮرة اﺒﻟﻘﺮة ﻲﻓ:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:أﻲﺑ مﺴﻌﻮد اﺒﻟﺪري رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ﻟﻠﺔ ﻛﻔﺘﺎه ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Mas’ud Al Badri radhiyallahu `anhu, ia berkata: rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam ia bersabda : “Siapa yang membaca 2 ayat terakhir
surat Al Baqarah di suatu malam cukuplah baginya”. Muttafaq ’alaih.

1
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 ﻓﺨﺮج...  ﻟﺼ� ﺑﻨﺎ  ﻓﺎﻧﺘﻈﺮﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ، أﺻﺎﺑﻨﺎ ﻃﺶ وﻇﻠﻤﺔ: ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل
 ))  ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ واﻤﻟﻌﻮذﺗ� ﺣ� ﺗﻤﻲﺴ: ﻣﺎ أﻗﻮل ؟ ﻗﺎل: )) ﻗﻞ (( ﻓﻘﻠﺖ: ﻓﻘﺎل، ﻟﺼ� ﺑﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ
. ﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي واﻟنﺴﺎﻲﺋ.(( � ﺗﺼﺒﺢ ﺛﻼﺛﺎ ﻳ�ﻔﻴﻚ ﻞﻛ ﻲﺷء
Dari Muaz bin Abdullah dari bapaknya, ia berkata: di suatu malam hujan
rintik-rintik dan sangat gelap kami menunggu Rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam datang ke masjid .. lalu rasulullah shallallahu `alaihi wasallam datang
untuk mengimami shalat. Kemudian beliau bersabda: ucapkanlah ? aku berkata:
apa yang harus aku ucapkan? Beliau bersabda: “Bacalah surat:

َ ُّ ُ ُۡ
[١ : ﴾ ]اﻻﺧﻼص١ َ أ َح ٌد
﴿ قل ه َو ٱ

(Katakalah Ia-lah Allah Yang Maha Esa) dan surat Mu’awwizatain (surat Al Falaq dan
An Naas) 3x ketika engkau berada di sore hari dan pagi hari, niscaya mencukupkanmu
(pahala, dan terhindar dari hal yang menyakiti) dari segala sesuatu”. HR. Tarmizi dan
Nasa'i. 2
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ّ
ْ َ ْ َ
َﺤﻨَﺎ َوأَ ْﺻﺒَﺢ
 أﺻﺒ: )) إذا أﺻﺒﺢ أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠﻴﻘﻞ:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:  أﻲﺑ ﻣﺎلﻚ رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ْ  وَﻧَﺮ،ُْ َ ْ َﺘْﺤَﻪ
�َﺳْﺄَلُﻚَ ﺧ
ْﻚُ �َِِّ رَب
 وأﻋﻮذ ِﺑﻚ، وﻫﺪاه، و�ﺮ�ﺘﻪ،ﺼه وﻧﻮره
: َِْ ﻫَﺬَا اﻴﻟﻮم
َ الﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ّ أ،َْ�ِّ اﻟْﻌَﺎلَﻤ
ِ
ِ
ﻌ
َ
. ﺛﻢ إذا أمﻰﺴ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﻣﺜﻞ ذلﻚ (( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮداود، ُِّ ﻣَﺎ �َْﺪَه
ﺮﺷَِّ ﻣَﺎ �ِﻴْﻪِ وَﺮﺷ
Dari Abu Malik radhiyallahu `anhu, ia berkata: rasulullah shallallahu `alaihi

wasallam bersabda: apabila kamu berada di waktu pagi maka bacalah:

�َﺳْﺄَلُﻚَ ﺧ
ُ َ ْ  وَﻧَﺮ،ُْ َ ْ َﺘْﺤَﻪ
َ َ َ الْﻤُﻠْﻚُ �َِِّ رَب
ُ َ
، َو َ� َﺮ�ﺘَﻪ،ﺼ ُه َوﻧ ْﻮ َر ُه
: َِْ ﻫَﺬَا اﻴﻟﻮم
َ الﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ّ أ،َْ�ِّ اﻟْﻌَﺎلَﻤ
ﺤْﻨَﺎ وَأﺻْﺒﺢ
ِ
ِ
َُِ  ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِّ ﻣَﺎ �ِﻴْﻪِ وَﺮﺷ
َ ْ
ّ َﻣﺎ َ�ﻌﺪ ُه
 وَأَﻋُﻮْذ،َُﺪاه

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 4008 dan Muslim no hadist : 807.

2

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3575 dan Nasa'I no hadist : 5428.
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“Kami di waktu pagi, sedang kerajaan milik Allah, Tuhan penguasa alam. Ya
Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, pembuka
(rahmat) pertolongan, cahaya, berkah, dan petunjuk di hari ini. Aku berlindung
kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada didalamnya dan kejahatan sesudahnya“

ً

dan bila berada di waktu sore maka ucapkanlah doa yang serupa". H.R. Abu Daud .
1

ّ
ّ
ْ َ ًّ
َﻦ  ﻗﺎلَ ﺣِ�َ �ُﻤْﻲ
ﺿ
�ﺎﻹﺳﻼمِ ِدﻳﻨﺎ
ْ )) : ﻗﺎل �ﻦ ﺛﻮ�ﺎن رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل ا
ِ  َِﻴﺖُ ﺑﺎ�ّ رَ�َﺎ و: ِﺴ
ْ
َ
ُ
َ و� ُﻤ
.ﺻ� ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢ ﻧَبِﻴَّﺎً ﺎﻛنَ ﺣﻘّﺎً ﻰﻠﻋ ا�ّ ﺗﻌﺎﻰﻟ أن ﻳُ ْﺮ ِﺿﻴَﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ (( واه أﻤﺣﺪ وأﺑﻮ داود
ِ
Dari Tsauban radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bersabda : barang siapa yang mengucapkan di waktu sore:

ً ّ َ َ ّﻢ ﻧَب
َ
ّ�ﺖُ ﺑﺎ
ﻤَّﺪٍ ﺻَ� ا�َُّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠ ِﻴَﺎ
َرَ�َّﺎً وَ�ﺎﻹِﺳْﻼمِ دِﻳﻨﺎً و�ِﻤُﺤ
“Aku rela Allah sebagai Tuhan-(ku), Islam sebagai agama-(ku) dan Muhammad
sebagai nabi-(ku)“ niscaya Allah pasti meridhainya di hari kiamat". HR. Ahmad,
Abu Daud.

2

498F

ّ
ّ
ُ َ ّ
َ
ِ َِ� ُ ) مْﺴَيْﻨَﺎ وَأمْﻰﺴَ الْ ﻤُﻠْﻚ: ذا أمﻰﺴ؛ ﻗﺎل َ�  ﻧﻲﺒ ا:ﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ مﺴﻌﻮد رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ُْ ُ ََ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َّْ
ََُ  ﻪﻟ
�َﺳْﺄَلُﻚَ ﺧ
َ ْ
َ ﻣَﺎ ﻲﻓ ﻫ ِﺬهِ لﻠَﻴﻠ ِﺔ وﺧ� ﻣﺎ �ﻌﺪﻫﺎ وأﻋﻮذ
َالﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ّْ أ
 �َِِّ ﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َّ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ْﻚ
ِ ْ
ِ
َ
َ
ْ
ْ ﺮﺷَِّ ﻣَﺎ ﻲﻓِْ ﻫَﺬِهِ الﻠَّﻴْﻠَﺔِ وَﺮﺷَِّ ﻣَﺎ �َﻌْﺪَﻫﺎ رَبِّ أَﻋُﻮ ْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﻜَﺴَﻞِ وَﺳ ﻮ
ْ
ْ ﻋَﺬَابٍ ﻲﻓ
ِﺒ أ ُﻋ ْﻮُ ﺑِﻚَ ﻣ ﻦ
ِ
ِ ُْءِ اﻟْﻜِﺮ
ُ ْ ُْ َ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ً
ْ ْ اﻟْﻘَﺮ
ٌ.ﻚ ﷲ( َر َو ُاه ُمﺴﻠﻢ
َ
 )أﺻﺒﺤﻨﺎ وأﺻﺒﺢ الﻤﻠ:ﺒ ( و�ذا أﺻﺒﺢ ﻗﺎل ذلﻚ أﻳﻀﺎ
ِّﺎرِ وَﻋ َﺬابٍ ﻲﻓ
ِ
ِ
Dari Ibnu Mas`ud radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Adalah nabi Allah
shallallahu `alaihi wasallam bila masuk waktu sore beliau mengucapkan:

ََُ  ﻪﻟ
�َﺳْﺄَلُﻚَ ﺧ
ّ
َ ْ
َ َ َْ
َ ﻣَﺎ ﻲﻓ ﻫ ِﺬ ِه
ْ
َّْ أ
�ِالﻠَّﻬُﻢَّ إ
َ إِﻻَّ ا�َّ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ْﻚ
َِّ� ُأَمْﻰﺴَ الْﻤُﻠْﻚ
ﺴيﻨﺎ و
ِ َِ� ُِ  وَاﺤﻟَْﻤْﺪ
ِ
ِ
َ
َ ْ
َ ُ
ّ
� َ�َْ ﻣَﺎ
ﻌ
َ
ِّ ﻣَﺎ �َْﺪَﻫَﺎ رَبِ أ ُﻋ ْﻮذ ِﺑﻚ ِﻣ َﻦ اﻟﻜ َﺴ ِﻞ َو ُﺳ ْﻮ ِء
ﻫَﺬِهِ الﻠَّﻴْﻠَﺔِ وَﺮﺷ
ِْﺎ وَأَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَّ ﻣَﺎ ﻲﻓ
ََ ﻌْﺪَﻫ
َﺔِ وَﺧ
ِ
ْﺒِْ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻦ
ْ ْ اﻟْﻘَﺮ
َ اﻨﻟَّﺎرِ وَﻋ
َ
ﺒ
ِابٍ ﻲﻓ
ﺬ
ِْﻣِ ﻋَﺬَابٍ ﻲﻓ
ِ
( Kami berada di sore hari dan kerajaan Allah-pun di sore hari, segala puji bagi

Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu
bagi-Nya, Ya Rabb, aku meminta kepada-Mu kebaikan yang ada di malam ini dan
1

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5084.

2

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 23499 dan Abu Daud no hadist : 5072.
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kebaikan setelah malam ini, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang ada di
malam ini dan kejahatan sesudahnya, Ya Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari
malas dan buruknya sikap sombong, Ya Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari azab
neraka dan azab kubur), dan bila masuk waktu pagi beliau mengucapkan do’a yang
sama kecuali dua kata di awal diganti dengan kata:

ُ ْ ُْ َ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ
أﺻﺒﺤﻨﺎ وأﺻﺒﺢ الﻤﻠﻚ ﷲ

(Kami berada di pagi hari, dan kerajaan Allah-pun berada di pagi hari)”. HR.
Muslim. 1
49F

َ َ َْ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ّ
ّ
ُ
 ) لﻠَّﻬُﻢَ ﺑِﻚ أﺻﺒﺤﻨﺎ و�ِﻚ أمﺴيﻨﺎ و�ِﻚ: ﻳﻘﻮل إذا أﺻﺒﺢ  اﻨﻟﻲﺒ: أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة  رﻲﺿ ا� َﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َ َْ
َ
َ ّ
ُ ّ
ُ ْ ﻚ ال ْ َﻤﺼ
� ( َر َو ُاه
لﻠَّﻬُﻢَ ﺑِﻚ َو�ِﻚ َْﻴَﺎ وَ�ِﻚَ �َﻤُﻮ ْتُ وَ�ِﻴﻟ
) :ْﻴَﺎ وَ�ِﻚَ �َﻤُﻮْتُ وَ�ِﻴﻟَْﻚَ اﻟنُﺸ ْﻮ ُر ( �ذا أمﻰﺴ ﻗﺎل
ِ
َُ َ ُ
.اود
ﺨﺎري ﻲﻓ أﻷدب اﻤﻟﻔﺮد وأﺑﻮ د
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata adalah Nabi shallallahu

`alaihi wasallam di waktu pagi selalu mengucapkan:

َ
ُ ّ
َْ ْ َ َ ّ
لﻠَّﻬُﻢَ ﺑِﻚ أﺻﺒَﺤﻨﺎ َو�ِﻚ مْﺴَيْﻨَﺎ وَ�ِﻚَ �َْﻴَﺎ وَ�ِﻚَ �َﻤُﻮْتُ وَ�ِﻴﻟَْﻚَ اﻟنُﺸ ْﻮ ُر

(Ya Allah, dengan (kekuasaan)-Mu kami berada di pagi hari dan dengan-Mu
kami berada di sore hari, dan dengan (kekuasaan)-Mu kami hidup dan dengan-Mu
kami mati, dan kepada-Mu kembali)” dan bila masuk waktu sore beliau
mengucapkan:

َ
َ َْ
ُ ْ ﻚ ال ْ َﻤﺼ
�
ﻠّﻬُﻢَّ ﺑِﻚَ وَ�ِﻚَ �َْﻴَﺎ وَ�ِﻚَ �َﻤُﻮ ْتُ وَ�ِﻴﻟ
ِ
Ya Allah, dengan (kekuasaan)-Mu kami berada di sore hari, dan dengan
(kekuasaan)-Mu kami hidup dan dengan-Mu kami mati, dan kepada-Mu kembali. HR.
Bukhari dalam kitab Adabul mufrad dan Abu Daud.

2

50F

ََ
َّﻬُﻢَّ أَﻧْﺖَ رَ�ِّْ ﻻَ إِﻪﻟ
: ) ﺳﻴﺪ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر أن ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺒﺪ: ﻗﺎل ﺷﺪاد ﺑﻦ أوس رﻲﺿ ا�ّ ﻋَﻨﻪُ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
َ
َ
َ َ
َ
ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ ََ
ُ اﺳﺘَﻌْﺖُ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِ ّ َﻣﺎ َﺻﻨَ ْﻌ
َ
ﺖ أﺑُ ْﻮ ُء لﻚ
ﻘْﺘَ�ِْ وَأﻧﺎ �َﺒْﺪُكَ وَأﻧﺎ ﻰﻠﻋ �ﻬ ِﺪك ووﻋ ِﺪك ﻣﺎ
َّ أَﻧْﺖَ ﺧَﻠ
ً
َ ْ
 ﻓﻤﺎت ﻣﻦ، ﻲﻠﻋَََّ وَأَﺑُﻮْءُ ﺑِﺬَﻧﻲﺒِْ ﻓﺎﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِْ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻻَ �َﻐْﻔِﺮُ اﺬﻟُّﻧُﻮْبَ إِﻻَّ أَﻧْﺖَ؛ ﻣﻦ ﻗﺎﻬﻟﺎ ﻲﻓ اﻨﻟﻬﺎر مﻮﻗﻨﺎ ﺑﻬﺎ
1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2723.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab mufrad no hadist : 1234 dan Abu Daud no hadist : 5068.
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 ﻓﻬﻮ ﻣﻦ، ﻓﻤﺎت ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ، وﻣﻦ ﻗﺎﻬﻟﺎ ﻣﻦ الﻠﻴﻞ وﻫﻮ مﻮﻗﻦ ﺑﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﺠﻟﻨﺔ،ﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﻲﺴ
.ُّ ﻫﻞ اﺠﻟﻨﺔ ( َواهُ اﺒﻟُْﺨَﺎرِي
Dari Syadad bin Aus radhiyallahu `anhu, dari Nabi shallallahu `alaihi
wasallam, ia bersabda : “Istighfar yang paling utama, seorang hamba mengucapkan
:

َ
َ
َ ُْ ُ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ ََ
َ
َﻚ ﻣ ْﻦﺷَِ ّ ﻣﺎ
َ
ّْ
ّﻬُﻢَّ أَﻧْﺖَ رَ�ِإِﻪﻟََ إِﻻَّ أَﻧْﺖَ ﺧَﻠ
ﻠ
ِ ِﻘْﺘَ�ِْ وَأﻧﺎ �َﺒْﺪُكَ وَأﻧﺎ ﻰﻠﻋ �ﻬ ِﺪك ووﻋ ِﺪك ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ أﻋﻮذ ﺑ
َ
َ
ّ
َ َْ َّﻪُ ﻻ
َ َََّ وَأ
َ
ﻧُﻮ
ْ َ
َ ْْبَ إِﻻَ أﻧ
ُ ﺑُﻮ
ُّﺑُﻮْءُ ﺑِﺬَﻧْﻲﺒِْ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِ ﻓَﺈِﻧ �ﻐْﻔِﺮُ اﺬﻟ
ﺖ
ء لﻚَ ﺑِﻨِﻌْﻤﺘِﻚَ ﻲﻠﻋ
أ
( Ya Allah, Engkau Rabbku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali

Engkau, Engkau telah menciptakanku dan aku hamba-Mu, dan aku tidak mampu
memikul perjanjian dan janji-Mu, aku berlidung kepada-Mu dari kejahatan
perbuatanku, aku mengakui nikmat-Mu terhadapku, dan aku mengakui dosaku,
ampunilah aku karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali
Engkau )
siapa yang mengucapkannya di siang hari dengan penuh keyakinan lalu di
hari itu ia wafat sebelum masuk waktu malam, maka ia termasuk ahli surga, dan
siapa yang mengucapkannya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu ia
wafat sebelum pagi maka ia termasuk ahli surga”. HR. Bukhari.

1
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 ﻳﺎ رﺳﻮل: ﻗﺎل ﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رﻲﺿ ا�ّ ﻋَﻨﻬُﻤﺎ  أن أﺑﺎ ﺑ�ﺮ الﺼﺪﻳﻖ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺳﺄل اﻨﻟﻲﺒ
َ
َّﻬُﻢَّ ﻓَﺎﻃِﺮَ الﺴَّﻤَﺎوَاتِ وَاﻷَْرْضِ ﺎﻋل ِ َﻢ
: ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑ�ﺮ ! ﻗﻞ: ﻓﻘﺎل،اﷲ ﻋﻠﻤ� ﻣﺎ أﻗﻮل إذا أﺻﺒﺤﺖ و�ذا أمﺴﻴﺖ
ََ
ّ �َﻔْﻲﺴِْ وَﺮﺷَِّ الﺸَّﻴْﻄ
ْ
َّ ﻲﺷَْءٍ وَمَﻠِﻴْﻜَﻪُ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷ
ْ أَ�ْﺮﺘَِفَ ﻰﻠﻋ
َﺎنِ وَﺮﺷ ِﻛ ِﻪ َو
ُلﺸَّﻬَﺎدَةِ رَبَّ ﻞﻛ
ا
ِ
ِ
ِ
َ
.ْﻲﺴِْ ﺳُﻮْءًا أَوْ أَﺟُﺮَّهُ إِﻰﻟ ُم ْﺴ ِﻠ ٍﻢ ( َاهُ اﺒﻟﺨﺎري ﻲﻓ أﻷدب اﻤﻟﻔﺮد
Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhuma: bahwa Abu Bakar Shidiq
berkata: “Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang harus aku ucapkan di waktu pagi
dan sore . maka beliau bersabda: “Ucapkanlah:

َ ُُْ َ َُ ْ ََ ْ َ
ّ َِﻚ ﺮﺷَِّ �َﻔْﻲﺴِْ وَﺮﺷ
َ
َّ ﻓَﺎﻃِﺮَ الﺴَّﻤَﺎوَاتِ و
ِ
ِاﻷَْرْضِ ﺎﻋَل ﻢَ اﻟْﻐَﻴْﺐِ وَالﺸَّﻬَﺎدَةِ رَبَّ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء وم ِﻠﻴﻜﻪ أﻋﻮذ ﺑ
َ َْ
َ ُّ
ُ
ْ
ﻮ
َ
ْﻛِﻪ وَأَنْ أ�ﺮﺘِفَ ﻰﻠﻋََ �َﻔْﻲﺴِْ ﺳُْءًا أَوْ أَﺟُﺮَه ِﻰﻟ مﺴ ِﻠ ٍﻢ
ِ ﺮﺷ
ِ ﻄَﺎنِ و

1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6306.
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(Ya Allah, pencipta lamgit dan bumi, Maha Mengetahui yang ghaib dan yang
nyata, Tuhan segala sesuatu dan penguasanya, aku berlindung kepada-Mu dari
kejahatan diriku, dan kejahatan syetan dan perangkap kesyirikan dan berlindung
agar diriku tidak melakukan dosa atau melakukan kejahatan terhadap seorang
muslimpun) HR. Bukhari dalam kitab Adabul mufrad.

1
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: ع ﻫﺆﻻء اﺪﻟﻋﻮات ﺣ� ﻳﻤﻲﺴ و ﺣ� ﻳﺼﺒﺢ  لﻢ ﻳ�ﻦ رﺳﻮل اﷲ:ﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ْ َ َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ّ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ّ
ْ ََ َ ََُْ ْ
َ
َ
،�ِ  ِﻓ ِدﻳ ِ� ود�ﻴﺎي وأﻫ: الﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﺳﺄلﻚ اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻌﺎ ِ�ﻴﺔ،َِّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﺳﺄلﻚ اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻌﺎ ِ�ﻴ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ وَاﻵﺧِﺮَة
 وَﻣ  ﺧَﻠْﻲ،ّ َ َ
َ
َ
ْ
َ
َُْ ّ اﺳْﺮﺘ
 َو� ْﻦ،�ِ  َو� ْﻦ ﻳَ ِﻤﻴ،ِﻔ
ِْﻦ
 الﻠَّﻬُﻢَّ اﺣْﻔَﻈْ�ِ ﻣِﻦْ �َ�ِْ ﻳَﺪي،ِﻋَﻮْرَاﻲﺗِ و ِآﻣ ﻦْ رَو ْﺎﻋَﻲﺗ
لﻠَّﻬُﻢ
ََ
َ ، ِ�ْ وَﻣِﻦْ ﻓَﻮ،َِﺎﻲﻟ
. أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.ﺘِﻚَ أَنْ أُ�ْﺘَﺎلَ ﻣِﻦْ ﺤﺗَْﻲﺘ
ﻤ
ﻋُﻮْذُ ﺑِﻌَﻈ
 وَأ
ِ
Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma ia berkata: rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa berikut ini di waktu petang dan
pagi:

ْ ْ ْ َ َُ ْ َ ّ
َ
َ
ْ َ َ ََُْ ْ
،�ِ ﺎي َوأﻫ
 ِﻓ ِدﻳ ِ� ود�ﻴ: الﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﺳﺄلﻚ اﻟ َﻌﻔ َﻮ َواﻟ َﻌﺎ ِ�ﻴَﺔ،ِّ إِ�ِّ أَﺳْﺄَلُﻚَ اﻟْﻌﻔْﻮَ وَاﻟْﻌَﺎ�ِﻴَﺔَ ﻲﻓِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ وَاﻵﺧِﺮَة
 وَﻣ  ﺧَﻠْﻲ،ّ َ َ
َ
َ
ْ
ْ  الﻠَّﻬُﻢَّ اﺳْﺮﺘُْ ﻋَﻮ
ّ
 َو� ْﻦ،�ِ  َو� ْﻦ ﻳَ ِﻤﻴ،ِﻔ
ِْﻦ
 الﻠَّﻬُﻢَ ْﻔَﻈْ�ِ ﻣِﻦْ �َ�ِْ ﻳَﺪي،ِرَاﻲﺗِ وَآﻣِﻦْ رَوْﺎﻋَﻲﺗ
ََ
َ ، ِ�ْ وَﻣِﻦْ ﻓَﻮ،َِﺎﻲﻟ
ﺘِﻚَ أَنْ أُ�ْﺘَﺎلَ ﻣِﻦْ ﺤﺗَْﻲﺘ
ﻋُﻮْذُ ﺑِﻌَﻈﻤ
 وَأ
ِ
“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan di dunia

dan akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan:
dalam agamaku, (kehidupan) duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah tutuplah auratku (aib
dan sesuatu yang tidak layak di lihat orang lain) dan berilah ketentraman di hatiku. Ya
Allah, peliharalah aku dari arah depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung
dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak mendapat bahaya dari arah bawahku“. HR. Abu

Daud dan Ibnu Majah.
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ّ
ّ
َ ْ ُﺳﺒ: ) ﻦ ﻗﺎل ﺣ� ﻳﺼﺒﺢ وﺣ� ﻳﻤﻲﺴ:  َ�ُﻮل ا
ﺳ
َ�نَ ا
ﺤ
َﺎل ر
:  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
ِ
ْ
 ﻣﺎﺋﺔ مﺮة؛ لﻢ ﻳﺄت أﺣﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ مﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ؛ إﻻ أﺣﺪ ﻗﺎل ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎل أو زاد( َر َو ُاه، َِﺤ ِﺑَﻤ ِﺪه
.ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab mufrad no hadist : 1239.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5074 dan Ibnu Majah no hadist 3871.
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َ
( ل ﺳُﺒْﺤَﺎنَ ا�َِّ وَﺤﺑِﻤْﺪِهِ ﻲﻓ ﻳﻮم ﻣﺎﺋﺔ مﺮة؛ ﺣﻄﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎه؛ و�ن ﺎﻛﻧﺖ ﻣﺜﻞ ز�ﺪ اﺒﻟﺤﺮ
) : و� ﻟﻔﻆ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengucapkan di waktu pagi dan petang:

ْ
ﺒْﺤَﺎنَ ا�َِّ وَﺤ ِﺑَﻤ ِﺪ ِه
(Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya) 100x, tidaklah seorangpun di hari
kiamat membawa (amalan) lebih baik dari yang dibawanya, kecuali seseorang yang
mengucapkan seperti yang ia ucapkan atau lebih”. HR. Muslim.

1
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Dalam riwayat yang lain : “Siapa yang mengucapkan:

ْ
ﺒْﺤَﺎنَ ا�َِّ وَﺤ ِﺑَﻤ ِﺪ ِه
(Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya) dalam satu hari seratus kali,
dihapuskan seluruh kesalahannya sekalipun sebanyak buih di lautan” Muttafaq
’alaih. 2
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َ َ
ﺻْﺒَﺤْﻨَﺎ ﻰﻠﻋ ﻓِ ْﻄ َﺮ ِة
: ﻪ ﺎﻛن ﻳﻘﻮل إذا أﺻﺒﺢ و�ذا أمﻰﺴ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﺰى رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
ْ ْ َ َ َ
َ َ
ِﺳْﻼَم
َ
َ
 ﺣَﻨِﻴْﻔﺎً مُﺴْﻠِﻤﺎً وَﻣَﺎ ﺎﻛن ِﻣ َﻦ،َﻤَّﺪٍ وَﻰﻠﻋَ مِﻠَّﺔِ أَﺑِيْﻨَﺎ إِﺑْﺮَاﻫِﻴْﻢ
ُ� ﻹﺧﻰﻠﻋَ َ دِﻳْﻦِ ﻧَبِﻴِّﻨَﺎ
ِ َِ وَﻰﻠﻋ
ِ  ﻠﻛﻤ ِﺔ ا
ْ
َ ْ �لْﻤُﺮﺸ
.� ﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﺪﻟار.�
ِِ
Dari Abdullah bin Abza radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi
wasallam bahwa beliau selalu membaca doa berikut ini di waktu pagi dan petang:

ً ْ َ َ ْ َْ َْ َ ّ
َ
َ
َ َﻰﻠﻋََ ﻓِﻄْﺮَةِ اْﻹِﺳْﻼَمِ وَﻰﻠﻋ
َ دِﻳْﻦِ ﻧَب
َ
 ﻠﻛَِﻤ
 ﺣ ِﻨﻴﻔﺎ،ﻴِّﻨَﺎ �َُﻤَّﺪٍ وَﻰﻠﻋَ مِﻠَ ِﺔ أ ِﺑيﻨﺎ ِإﺑﺮا ِﻫﻴﻢ
 وَﻰﻠﻋ،ِﺔِ اْﻹِﺧْﻼَص
ِ
ْ
 ﺴْﻠِﻤﺎً وَﻣﺎ
َ ْ �ﺎﻛَنَ ﻣِﻦَ الْﻤُﺮﺸ
َ
�
ِِ
“Diwaktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita,
Muhammad dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus,
muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik“ H.R Ahmad dan Darimi. 3
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1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2692.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6405 dan Muslim no hadist : 2691.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 15434 dan Darimi no hadist 2588.
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ّ َ َ
َ
َُه
ّ
َُ
ِ�ْﻚَ ﻪﻟَُ ﻪﻟَُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟ
ُ وَﺣْﺪ ﻻَ ﺮﺷ
َ� ) ﻻَ إِﻪﻟَ ِإ ّﻻ ا: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
 أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن َر
ِ
َ
 و�ﻴﺖ، و�ﺘﺒﺖ ﻪﻟ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺴﻨﺔ، ﻲﻓ ﻳﻮم ﻣﺎﺋﺔ مﺮة ﺎﻛﻧﺖ ﻪﻟ ﻋﺪل ﻋﺮﺸ رﻗﺎب،ٌَﻫُﻮَ ﻰﻠﻋَ ﻞﻛُِّ ﻲﺷَْءٍ ﻗَﺪِﻳْﺮ
ً
 ولﻢ ﻳﺄت أﺣﺪ ﺑﺄﻓﻀﻞ مﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ؛ إﻻ، و�ﻧﺖ ﻪﻟ ﺣﺮزا ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن ﻳﻪ ذلﻚ ﺣﻰﺘ ﻳﻤﻲﺴ،ﻨﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺳيﺌﺔ
.ﺟﻞ ﻋﻤﻞ أ�ﺮﺜ ﻣﻦ ذلﻚ ( ﻣﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bersabda: “Siapa yang mengucapkan:

َ
َ ْ َ
ُ
ُ
َﻟ ﻻَِّ ا�َُّ وَﺣْﺪَهُ ﻻ
َ اﺤﻟَْﻤْﺪُ وَﻫ
َُ
َ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳْ ٌﺮ
ﻮَ ﻰﻠﻋ
َﺮﺷَِ�ْﻚَ ﻪﻟَُ ﻪﻟْﻚُ وَﻪﻟ
َ إ
(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak
ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala pujian
dan Dia berkuasa terhadap segala sesuatu) dalam satu hari seratus kali, niscaya
untuknya pahala sebanding dengan memerdekakan sepuluh orang budak, dan
dituliskan untuknya seratus kebajikan, dihapuskan darinya seratus keburukan, dan
ia terlindungi dari syetan di hari itu hingga sore dan tidak seorangpun yang lebih
utama daripada ia kecuali seorang lelaki yang mengamalkan lebih banyak darinya”.
Muttafaq alaih.

1
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َُ
 )) ل إذا أﺻﺒﺢ: ﻗﺎل  أﻲﺑ ﻋﻴﺎش رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ
ﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َُّ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ْﻚَ ﻪﻟ
ُ ْ ْ َ
َ
ﺪُ وَﻫُﻮَ ﻰﻠﻋَ ﻞﻛُِّ ﻲﺷَْءٍ ﻗَﺪِﻳْﺮٌ ﺎﻛن ﻪﻟ ﻋﺪل رﻗﺒﺔ ﻣﻦ وﺪﻟ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و�ﺘﺐ ﻪﻟ ﻋﺮﺸ ﺣﺴﻨﺎت
ُﻟ ال ُﻤﻠﻚ َو
ﻋﺮﺸ ﺳيﺌﺎت ورﻓﻊ ﻪﻟ ﻋﺮﺸ درﺟﺎت و�ن ﻲﻓ ﺣﺮز ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن ﺣﻰﺘ ﻳﻤﻲﺴ و�ن ﻗﺎﻬﻟﺎ إذا أمﻰﺴ
. أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.((  ﻪﻟ ﻣﺜﻞ ذلﻚ ﺣﻰﺘ ﻳﺼﺒﺢ
Dari Abu Ayyas radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bersabda : barang siapa yang di waktu pagi mengucapkan:

َّ
َ ْ َ
َ َ
ُ
ُ
َ اﺤﻟَْﻤْﺪُ وَﻫ
َ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳْ ٌﺮ
ﻮَ ﻰﻠﻋ
َا�َُّ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ْﻚَ ﻪﻟُ ﻪﻟُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟ
(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak
ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala pujian
dan Dia berkuasa terhadap segala sesuatu)

maka pahalanya sama seperti

memerdekakan budak dari keturunan Ismail, ditulis untuknya sepuluh kebajikan,
dihapuskan sepuluh dosanya, diangkatkan dia sepuluh derajat, dikindungi dia dari
1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6403 dan Muslim no hadist : 2691.
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gangguan setan hingga sore hari. Dan bila dia mengucapkan di waktu pagi dia
mendapatkan keistimewaan yang sama hingga waktu pagi". H.R. Abu Daud dan
Ibnu Majah .

1
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ْ ﻗﺎلَ ﻲﻓِ ﻞﻛُّ ﻳَﻮ مٍ ﺣِ�َ ﻳُﺼْﺒﺢُ وَﺣِ�َ �ُﻤْﻲ
ّ
َ
َﺴْﻲﺒ
:
ﺴ
ْ
)) :  ﻗﺎل رﻲﺿ ا�ّ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
ﺑ اﺪﻟرداء
ِ
ِ
َﻫُﻮ
َ
ّْ
َّ�ََ ﻴْﻪِ ﺗَﻮ
َ
َ
 ﺳَﺒْﻊَ م ﺮَّاتٍ ﻛَﻔﺎهُ ا�َُّ ﺗَﻌﺎﻰﻟ
 رَبُّ اﻟﻌَﺮْشِ اﻟﻌَﻈِﻴﻢ
ْﺖُ وَﻫُﻮ
أﻫﻤَّﻪُ ﻣِﻦْ أمْﺮِ اﺪﻟُﻧﻴﺎ
إِﻪﻟَ إِﻻَّ ﻋَﻠ
ِ
.�واﻵﺧ َﺮ ِة (( أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ الﺴ
ِ
Dari Abu Darda' radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam ,
beliau bersabda: barang siapa yang di waktu pagi dan petang mengucapkan:

َ ّ ُ َ َ ّْﺖ
ْ ّ
ْ ْ
ْﻲﺒَِ اﷲُ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻَ ﻫ َﻮ َﻋﻠﻪِ ﺗَﻮ َ� ُ وَﻫُﻮَ رَبُ اﻟ َﻌ ْﺮ ِش اﻟ َﻌ ِﻈﻴ ِﻢ
.“Cukup bagiku Allah (sebagai pelindung), tiada Tuhan (yang berhak
disembah) kecuali Dia. Kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan ‘Arasy
yang Agung “ niscaya Allah akan mencukupkan keinginanya di dunia dan
akhirat".HR. Ibnu Sunni.

2
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ّ
 ﺎ ﻳﻤﻨﻌﻚ أن �ﺴﻤﻲﻌ ﻣﺎ أوﺻﻴﻚ ﺑﻪ أن:  ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َ
ْ َ َ َ َُّ
َ
َ
�ﻠ ِ� ِإﻟ
ِ  ُّ ﻳَﺎ �َﻴُّﻮْمُ ﺑِﺮَﻤﺣْﺘِﻚَ أ ﺳْﺘَﻐِﻴْﺚُ أَﺻْﻠِﺢْ ﻲﻟِ ﺷَﺄْ�ِ ﻠﻛُﻪ وﻻ ﺗ:ﺗﻘﻮ� إذا أﺻﺒﺤﺖ و إذا أمﺴﻴﺖ
َﻔْﻲ
َْ ََْ َ
. ﺧﺮﺟﻪ اﺤﻟﺎ�ﻢ. �
ٍ � ِﺴ ﻃﺮﻓﺔ
Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu, ia berkata: rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah: Simaklah wasiat ! bila engkau berada
di waktu pagi dan sore maka ucapkanlah:

َ  ﺗَ�ِﻠْ�ِ إِﻰﻟَ �َﻔْﻲ
َ َ ّ َُﺎ ﻲﺣ
َْ ََْ َ
�
�
ﺔ
ﻓ
ﺮ
ﻃ
ﺴ
 ﺑِﺮَﻤﺣَْﺘِﻚَ أَﺳْﺘَﻐِﻴْﺚُ أَﺻْﻠِﺢْ ﻲﻟِ ﺷَﺄْ�ِ ﻠﻛَُّﻪُ وَﻻ
�
ﻳﺎ
ِ
ٍ
“Wahai Yang Maha Hidup dan Maha Terjaga, dengan rahmat-Mu aku minta
pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan Engkau limpahkan (semua
urusan) terhadap diriku walau sekejap mata“ HR. Hakim. .
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3

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5077 dan Ibnu Majah no hadist 3867.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Sunny dalam kitab amalul yaum wa lailah no hadist 71.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Al Hakim no hadist 2000.
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ZIKIR MUTLAQ

Dalam bab ini akan saya sebutkan fadhilah tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan
istighfar dan zikir-zikir lain yang dianjurkan dalam setiap waktu.

ّ
ّ
 ) ن؛ ﺧﻔﻴﻔﺘﺎن ﻰﻠﻋ الﻠﺴﺎن؛ ﺛﻘﻴﻠﺘﺎن ﻲﻓ اﻤﻟ�ان؛:  َ�ُﻮل ا
 ﻗﺎل َر:  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
ََ ٌ َّ
ْ َْ ّ
َ
.ﻴﻪ
ﻠ
ﻋ
ﻖ
ﻔ
َُﺘ
(
ﻢ
ُْﺤَﺎن ا�َِّ وَﺤﺑَِﻤْﺪِهِ ﺳ
:يﺒﺘﺎن إﻰﻟ الﺮﻤﺣﻦ
ِ
ِ ﺒْﺤَﺎنَ ا�َ اﻟﻌ ِﻈﻴ
ِ
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bersabda : “Dua kalimat yang ringan di lidah namun berat di
timbangan, dicintai Ar Rahman

ْ ْ ّ
َ
ﺒْﺤَﺎنَ ا�َ اﻟ َﻌ ِﻈﻴ ِﻢ
ُْﺤَﺎن ا�َِّ وَﺤﺑَِﻤْﺪِهِ ﺳ
ِ
(Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya, dan Maha Suci Allah yang Maha
Besar)”. Muttafaq ’alaih. 1
51F

ّ
ّ
َ�الﺎﻠﻜم إﻰﻟ اﷲ أر�ﻊ ﺳُﺒْﺤَﺎنَ ا
) :  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﻋﻦ ﻤﺮة ﺑﻦ ﺟﻨﺪب رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
.ْﺪُ �َِِّ وَﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َُّ وَاﷲ أَ�ْﺮﺒَُ ﻻ ﻳﺮﻀك ﺑﺄﻳﻬﻦ ﺑﺪأت ( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu `anhu, Ia berkata: rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam

bersabda: Kalimat yang paling dicintai Allah ada

empat, yaitu:

َ
ُ َ نَ ا�ِّ وَاﺤﻟَﻤْﺪُ �َِِّ وَﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َُّ وَاﷲ أَ�ْﺮ
ﺒ
Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya, tiada tuhan yang berhak disembah
selain Allah, Allah yang maha besar." Tidak mengapa kalimat yang mana saja yang
engkau mulai". HR. Muslim.

2
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ْ
ّ
ّ
ُّ
ﺳ
 َﺎنَ ا�َِّ وَاﺤﻟَْﻤ: ) ﻷن أﻗﻮل:  َ�ُﻮل ا
َ�ﺪُ ِﷲِ وَﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا
َﺎل ر
:  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة  رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
اﷲ أَ�ْﺮﺒَُ؛
ّ
.أﺣﺐ إﻲﻟ مﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ الﺸﻤﺲ ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bersabda : “Aku mengucapkan :

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6406 dan Muslim no hadist : 2694.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2137.
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ُ َ اﺤﻟْﻤْﺪُ ِﷲِ وَﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َُّ وَاﷲ أَ�ْﺮ
َ َﺎنَ ا�َِّ و
ﺒ
(Maha Suci Allah, segala Puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan yang berhak
disembah melainkan Allah, dan Allah-lah yang Maha Besar) lebih kucintai daripada
segala apa yang disinari matahari”. HR. Muslim.

1
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ََُْ ّ
ّ
ّ
ﺳ
 وَاﺤﻟَ ﻤْﺪُ �َِ ِ �ﻤﻸ، ِ )) ُّﻬُﻮْرُ ﺷَﻄْﺮُ اﻹِ�ْﻤَﺎن:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻦْ أﻲﺑ ﻣﺎلﻚ اﻷﺷﻌﺮي رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
ََُْ َْ
َُ َ ّ
 وَالﺼَّﻼَةُ ﻧُﻮ، َوَاﻷَرْض
َْ ّ
َ
َ
َن
 وَالﺼَﺪﻗﺔ، ٌْر
ِ  �َ�ْ الﺴَّﻤَﺎوَات-أو �ﻤﻸ- ﻶن
ِ  وَﺳُﺒْﺤَﺎن ا�َِّ وَاﺤﻟَ ﻤْﺪُ �َِ ِ �ﻤ، ِ�َْ ا
َ
ُ ُْ َْ َُ ْ َُ ُ َ َْ ٌ ََ ْ ُ َْ
ُ
َ
ُ ْ  وَالﺼَّﺮ، ٌﺮْﻫَﺎن
ٌ َﺒ ﺿﻴ
ّ
(( ﺎس �ﻐﺪو �ﺒﺎﺋِﻊ �ﻔﺴﻪ �ﻤﻌ ِﺘﻘﻬﺎ أو مﻮ�ِﻘﻬﺎ
 َواﻟﻘ ْﺮُﺠَّﺔٌ لَﻚَ أَوْ ﻋَﻠَﻴْﻚ، ﺎء
ِ َ ﻞﻛُُّ اﻨﻟ، 
ِ
. َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Malik Al Asy'ary, ia berkata :

wasallam

“Rasulullah shallallahu `alaihi

bersabda : “Kesucian sebagian dari iman, ucapan Alhamdulillah

memenuhi timbangan, ucapan Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara
langit dan bumi, shalat seperti cahaya (mencegah dari yang munkar dan mendorong
berbuat kebajikan) dan sadaqah adalah dalil (di hari kiamat ketika ditanya
“hartamu digunakan untuk apa?”), dan sabar adalah penerang (jalan menunuju
hidayah), dan Al Qur’an adalah hujjah yang menguntungkanmu atau merugikanmu,
setiap manusia keluar diwaktu pagi, ada yang menjual dirinya (untuk mentaati
Allah), maka ada yang membebaskannya (dari azab neraka) atau mencelakakannya
(dengan berbuat dosa). HR. Muslim.

514F

2

ّ
  اﺻﻄﻰﻔ اﷲ ﻤﻟﻼﺋ�ﺘﻪ أو: ﻞ أي الﺎﻠﻜم أﻓﻀﻞ ؟ ﻗﺎل  أﻲﺑ ذر رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ
ْ
.  َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ.ﺒﺎده ﺳُﺒْﺤَﺎنَ ا�َِّ وَﺤ ِﺑَﻤ ِﺪ ِه
Dari Abu Zar radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam

ditanya: apakah kalimat yang paling utama ? beliau bersabda: yaitu

kalimat yang dipilih Allah untuk para malaikat atau untuk para hamba-Nya, yaitu:

ْ
ﺒْﺤَﺎنَ ا�َِّ وَﺤ ِﺑَﻤ ِﺪ ِه
Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya. H.R Muslim.

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2695.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 223.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2731.
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ّ
ّ
 ﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺳ:ا� ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
 ) أﻳﻌﺠﺰ أﺣﺪ�ﻢ أن ﻳ�ﺴﺐ: ﻓﻘﺎل َ�ُﻮل ا
َر
رﻲﺿ
ِ

 ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﻲﺑ وﻗﺎص

 ) �ﺴﺒﺢ ﻣﺎﺋﺔ: ﻛﻴﻒ ﻳ�ﺴﺐ أﻟﻒ ﺣﺴﻨﺔ ؟ ﻗﺎل: ﻞﻛ ﻳﻮم أﻟﻒ ﺣﺴﻨﺔ ! ( ﺴﺄﻪﻟ ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎﺋﻪ
. أو �ﻂ ﻋﻨﻪ أﻟﻒ ﺧﻄﻴﺌﺔ ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ،ﺴبﻴﺤﺔ؛ ﻓﻴﻜﺘﺐ ﻪﻟ أﻟﻒ ﺣﺴﻨﺔ
Dari Sa’ad bin Abu Waqqash radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Kami berada di
sisi Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam lalu ia bersabda:

“Apakah salah

seorang kamu lemah mengusahakan setiap hari seribu kebajikan? lalu ada yang
bertanya kepada beliau di antara orang yang duduk : “Bagaimana mengusahakan
seribu kebajikan?”, ia bersabda:

“Bertasbih 100x, niscaya dituliskan untuknya

1.000 kebajikan atau dihapuskan darinya 1.000 kesalahan”. HR. Muslim.

1
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. وﺤﺗﻂ ﻋﻨﻪ أﻟﻒ ﺳيﺌﺔ (( ﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﻟﺮﺘﻣﺬي، )) ﺘﺐ ﻪﻟ أﻟﻒ ﺣﺴﻨﺔ:و� ﻟﻔﻆ
Dalam riwayat yang lain: " dituliskan untuknya seribu kebaikan dan
dihapuskan dari nya seribu dosa". H.R. Ahmad dan Tirmizi.
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2

َ
َﺎنَ ا�َِّ وَﺤﺑِﻤْﺪِهِ ؛ ﻏﺮﺳﺖ ﻪﻟ �ﻠﺔ ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ ( َر َو ُاه
: ) ﻣﻦ ﻗﺎل: ﻗﺎل ﺟﺎﺑﺮ رﻲﺿ ا�ّ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
ﺘِّﻣ
ُّ ِﺬِي
Dari Jabir radhiyallahu `anhu, dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia
bersabda: “Siapa yang mengucapkan:

ْ
ﺒْﺤَﺎنَ ا�َِّ وَﺤ ِﺑَﻤ ِﺪ ِه
(Maha Suci Allah dan Maha Terpuji) ditanamkan untuknya sebatang pohon
kurma di surga”. HR. Tarmizi. 3
518 F

 ﺛﻢ، ﺮج ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑ�ﺮة ﺣ� ﺻ� الﺼﺒﺢ؛ و� ﻲﻓ مﺴﺠﺪﻫﺎ ﺟﻮ�ﺮ�ﺔ رﻲﺿ ا�ّ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
 ﺎل اﻨﻟﻲﺒ. ﻧﻌﻢ: ) ﻟﺖ ﻰﻠﻋ اﺤﻟﺎل اﻟﻲﺘ ﻓﺎرﻗﺘﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟ ( ﻗﺎﻟﺖ:ﺟﻊ ﺑﻌﺪ أن أﺿﻰﺤ و� ﺟﺎلﺴﺔ ﻓﻘﺎل
ّ
َ�ُﺒْﺤَﺎنَ ا
: لﻮ وزﻧﺖ ﺑﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻣﺬ اﻴﻟﻮم لﻮزﻧﺘﻬﻦ-ﺛﻼث مﺮات-  ) ﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﺑﻌﺪك أر�ﻊ ﻠﻛﻤﺎت: 
ِ
َ
ﺤﺑَِﻤْﺪِهِ ﻋَﺪَدَ ﺧَﻠْﻘِﻪ ِ وَرِﺿَﺎ �َﻔْﺴِﻪ ِ وَزِﻧَﺔِ ﻋَﺮْﺷِﻪ ِ وَﻣ
.ِﺪَادَ ﻠﻛ َﻤﺎﺗِ ِﻪ ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
ِ

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2698.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 1496 dan Tirmizi no hadist 3463.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3465.
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Dari Juwairiyah radhiyallahu `anha, bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam
di suatu pagi keluar dari rumahnya hendak melaksanakan shalat shubuh
sedangkan ia berada di tempat shalat dalam rumahnya, kemudian beliau kembali
setelah waktu dhuha sedangkan ia masih tetap duduk, beliau bersabda : “Apakah
engkau masih dalam keadaan di saat aku tinggalkan?”, ia berkata : “Ya”, maka Nabi
shallallahu `alaihi wasallam bersabda : “Aku telah mengucapkan empat kata 3x,
kalau dtimbang dengan yang engkau ucapkan semenjak tadi niscaya sama:

َ
َ
ْﺤَﺎن ا�َِّ وَﺤﺑَِﻤْﺪِهِ ﻋَﺪَدَ ﺧَﻠْﻘِﻪ ِ وَرِﺿَﺎ �َﻔْﺴِﻪ ِ وَزِﻧَﺔِ ﻋَﺮْﺷِﻪ ِ وَﻣ
ِﺪَادَ ﻠﻛ َﻤﺎﺗِ ِﻪ
ِ
(Maha Suci Allah, lagi Maha Terpuji sebanyak jumlah mahluk-Nya, dan seperti
yang diridhai zat-Nya, seberat Arsy-Nya, dan sebanyak kalimat-Nya)”. HR. Muslim.
1

ُّ
َإِﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َ َو ْﺣُ ﻻ
َُ
ﺮﺷَِ�ْﻚَ ﻪﻟَُ ﻪﻟ
َ ) ﻗﺎل ﻻ: ﻗﺎل ﻲﺑ أﻳﻮب اﻷﻧﺼﺎري رﻲﺿ ا�ّ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
َُِّ ﻤْﺪُ وَﻫُﻮَ ﻰﻠﻋََ ﻞﻛ
(  ﺎﻛن ﻛﻤﻦ أﻋﺘﻖ أر�ﻌﺔ أﻧﻔﺲ ﻣﻦ وﺪﻟ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،ﻲﺷَْءٍ ﻗَﺪِﻳْﺮٌ ﻋﺮﺸ مﺮات
ْوَﻪﻟَُ اﺤﻟ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ

519F

Dari Abu Ayyub Al Anshari radhiyallahu `anhu, dari Nabi shallallahu `alaihi
wasallam , ia bersabda : “Siapa yang mengucapkan:

َّ
َ ْ َ
َ َ
ُ
ُ
َ اﺤﻟَْﻤْﺪُ وَﻫ
َ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳْ ٌﺮ
ﻮَ ﻰﻠﻋ
َا�َُّ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ْﻚَ ﻪﻟُ ﻪﻟُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟ
(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak
ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala pujian
dan Dia berkuasa terhadap segala sesuatu) sepuluh kali adalah ia seperti oang yang
memerdekakan empat jiwa dari keturunan Ismail”. H.R. Muslim .

2
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ّ
ّ
َُ
) : ﻗﺎل، � ﺎﻠﻛﻣﺎً أﻗﻮﻪﻟ: ﻓﻘﺎل َ
ِ  ء أﻋﺮاﻲﺑ إﻰﻟ رﺳﻮل ا: ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﻲﺑ وﻗﺎص رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َ َ َْ َ َْ ّ ّ
ََُ  ﻪﻟ
� َوﻻ َﺣ ْﻮل
ﺒْﺤَﺎنَ ا�َرَبِ اﻟﻌﺎل ِﻤ
ُ ا�َّ أَ�ْﺮﺒَُ ﻛَﺒِ�ْاً وَاﺤﻟَْﻤْﺪُ ِﷲِ ﻛَﺜِ�ْاً وَﺳ،   إِﻻَّ ا�َُّ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ْﻚ:ﻗﻞ
ِ
ْ َ ْ ْ َ َّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِْ وَارْﻤ
ْ َْ
ْ اﻫ ِﺪ
�
و
�
ﺣ
:
ﻗﻞ
)
:
ﻗﺎل
ﻬﺆﻻء لﺮ� ﻓﻤﺎ ﻲﻟ؟
:
ﻗﺎل
(
ﻢ
ِ َ ﻗُﻮَّةَ إِﻻَّ ﺑِﺎﷲِ اﻟْﻌَﺰِ�ْﺰِ اﺤﻟ
ِ ﻜﻴ
ِ
ِ
ْ َ
ْ ْار ُزﻗ
.� ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
ِ و

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2726.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2693.
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Dari Sa’ad bin Abi Waqqash radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Seorang Arab
Badui datang kepada Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam seraya berkata:
“Ajarkan aku ucapan yang harus kukatakan”, ia bersabda : “Ucapkanlah:

َ َْ َ َْ ّ ّ
ََُ  ﻪﻟ
� َوﻻ
ﺒْﺤَﺎنَ ا�َ رَبِ اﻟﻌﺎل ِﻤ
ُ ا�َّ أَ�ْﺮﺒَُ ﻛَﺒِ�ْاً وَاﺤﻟَْﻤْﺪُ ِﷲِ ﻛَﺜِ�ْاً وَﺳ،  إِﻻَّ ا�َُّ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ْﻚ
ِ
َْ َ
ْ َْ
ﻜﻴ ِﻢ
ِ ﺣﻮل َوﻗُﻮَّةَ إِﻻَّ ﺑِﺎﷲِ اﻟْﻌَﺰِ�ْﺰِ اﺤﻟ
(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang Maha Esa, tidak

ada sekutu bagi-Nya, Allah Yang Maha Besar, segala puji bagi Allah sebanyakbanyaknya, Maha Suci Allah Tuhan semesta alamdan tiada daya dan upaya
melainkan dengan izin Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana)”, lalu ia
berkata : “Ini semuanya untuk Rabbku, maka apa untukku?”, ia bersabda :
“Ucapkanlah:

ْ َ ْ ْ َ َّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِْ وَارْﻤ
ْ � َو
ْ اﻫ ِﺪ
ْ ْار ُزﻗ
�
ﺣ ِ� و
ِ
ِ
(Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku dan berilah aku
rezki)”. HR. Muslim.

521F

1

ََََ
َ
،ّ أُﺷْﻬِﺪُكَ وَأُﺷْﻬِﺪُ ﻤﺣﻠﺔ َﻋ ْﺮ ِﺷﻚ
�ِالﻠَّﻬُﻢَّ إ
 )) ﺎل: ﻗﺎل ﻦ أ�ﺲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ
ِ
َ
َ
َ
َ
َْ ً ّ
َ
َﻼَﺋ
َ
ََ
َ ِ�َﺘَﻚَ و
ّ �َُﻤَﺪا �ﺒ ُﺪ َك
 وَأُﺷْﻬِﺪُ أَن،ﺣْﺪَكَ ﻻ ﺮﺷَِ�ْﻚَ لَﻚ
َّ أَﻧْﺖَ و
ّﻚَ أَﻧْﺖَ ا�ًُ ﻻَ إِﻪﻟ
 �َﻧ، َﻤﺟِﻴْﻊَ ﺧَﻠْﻘِﻚ
ُﻮْلُﻚَ ﻣﻦ ﻗﺎﻬﻟﺎ مﺮة أﻋﺘﻖ اﷲ ﺛﻠﺜﻪ ﻣﻦ اﻨﻟﺎر و ﻣﻦ ﻗﺎﻬﻟﺎ مﺮﺗ� أﻋﺘﻖ اﷲ ﺛﻠﺜﻴﻪ ﻣﻦ اﻨﻟﺎر و ﻣﻦ ﻗﺎﻬﻟﺎ ﺛﻼﺛﺎ
.ﺘﻖ ﻠﻛﻪ ﻣﻦ اﻨﻟﺎر (( ﺧﺮﺟﻪ اﺤﻟﺎ�ﻢ
Dari Anas radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi wasallam
bersabda: barang siapa yang mengucapkan (doa ini):

َ
َ َ ْ َ َْ ّ ََ
َ َ
َ
 و َمَﻼَﺋ،َﺔَ ﻋﺮْﺷِﻚ
َ ِ�َﺘَﻚَ و
ﺖ َوﺣﺪ َك ﻻ
 �َﻧّﻚَ أَﻧْﺖَ ا�ًُ ﻻَ إِﻪﻟإِﻻَ أﻧ، َﻤﺟِﻴْﻊَ ﺧَﻠْﻘِﻚ
ﻢَّ إِ�ِّ أُﺷْﻬِﺪُكَ وَأُﺷْﻬِﺪُ ﻤﺣََﻠ
َ
َ
َ ُ
َ
َْ ً ّ
.ّ �َُﻤَﺪا �ﺒ ُﺪ َك َو َر ُﺳ ْﻮلﻚ
 وَأُﺷْﻬِﺪُ أَن،ﺷﻚَ لَﻚ
ِ
“Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi bersaksi kepada-Mu, malaikat

yang

memikul

‘Arasy-Mu,

malaikat-malaikat

dan

seluruh

makhluk-Mu,

sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali
Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad
adalah hamba dan utusan-Mu“.

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2696.
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Siapa yang mengucapkannya sekali maka Allah membebaskan sepertiga
jasadnya dari neraka, Siapa yang mengucapkannya dua kali maka Allah
membebaskan duapertiga jasadnya dari neraka, Siapa yang mengucapkannya tiga
kali maka Allah membebaskan seluruh jasadnya dari neraka". H.R. Hakim. 1

ّ
ﺳ
 )  ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﺳﻼ� ﻣﻦ أﺣﺪ�ﻢ ﺻﺪﻗﺔ؛ ﻓﻞﻜ �ﺴبﻴﺤﺔ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َأﻲﺑ ذر رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن ر
ِ
 وﻧ� ﻋﻦ، وأمﺮ ﺑﺎﻤﻟﻌﺮوف ﺻﺪﻗﺔ، و� ﺗ�ﺒ�ة ﺻﺪﻗﺔ، و� ﺗﻬﻠﻴﻠﺔ ﺻﺪﻗﺔ، و� ﺤﺗﻴﺪة ﺻﺪﻗﺔ،ﺪﻗﺔ
.ﻟﻨﻜﺮ ﺻﺪﻗﺔ؛ و�ﺰئ ﻣﻦ ذلﻚ ر�ﻌﺘﺎن ﻳﺮ�ﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ الﻀﻰﺤ ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Dzar radhiyallahu `anhu, Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam
bersabda: “Setiap persendian kalian bisa bersedekah, setiap ucapan tasbih adalah
sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah
sedekah, dan setiap ucapan takbir adalah sedekah, serta menganjurkan berbuat
kebajikan adalah sedekah,

mencegah perbuatan munkar adalah sedekah, dan

ganjaran yang setimpal dengan amalan di atas adalah melaksanakan shalat dhuha
dua rakaat. HR. Muslim.
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2

َ ْ ْ َ
ّ
ﺿ ﻴْﺖ
ﺳ
ً ْ ﻼمِ ِدﻳ
،ﻨـﺎ
ﻹﺳ
َﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن ر
ﻲﺑ
ِ
ِ  و�ِﺎ،ًّ َِ ُ ﺑِﺎﷲِ رَ�ـﺎ: ﻣﻦ ﻗﺎل: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
ًﻻ
ّ
. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.َ�ِﻤُﺤَﻤَ ٍﺪ َر ُﺳ ْﻮ وﺖ ﻪﻟ اﺠﻟﻨﺔ
Dari Abu Sa'id Alkhudri radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam: barang siapa yang mengucapkan doa ini:

ًّ َ ُ ْ ﻻ
 وَ�ِﻤُﺤَﻤَ ٍﺪ رﺳﻮ، وَ�ِﺎْﻹِﺳْﻼَمِ دِﻳْﻨـًﺎ،ًّﺿِﻴْﺖُ ﺑِﺎﷲِ رَ�ـﺎ
“Aku

rela

Allah

sebagai

Tuhan-(ku),

Islam

sebagai

agama-(ku)

Muhammad sebagai rasulullah“ niscaya dia berhak masuk surga". HR. Muslim.

dan
3

524F

! ) ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻗيﺲ أﻻ أدلﻚ ﻰﻠﻋ ﻛ� ﻣﻦ ﻛﻨﻮز اﺠﻟﻨﺔ ؟: ﺎل ﻪﻟ ﺑ مﻮﻰﺳ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ
ّ
ََ ٌ َّ
ّ
ﺳ
َ
.ﻴﻪ
: ) ﻗﻞ:� ﻳﺎ رَُﻮل ا�َ؟ ﻗﺎل
:( ﻓﻘﻠﺖ
ِ ﷲ ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
ِ  ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ إَﻻَ ﺑِﺎ
Dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi
wasallam

bersabda kepadanya: “Wahai Abdullah bin Qais Maukah engkau aku

1

. Sanad hadist ini jayyid diriwayatkan oleh Hakim no hadist 1920.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 720.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 1884.
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tunjukkan sebuah gudang dari beberapa gudang di surga?”, aku berkata : “Tentu
wahai Rasulullah”, ia bersabda : ucapkanlah:

ّ
َ
ﷲ
ﺎ
ﺑ
َ ﻗُﻮَّةَ إَﻻ
 ﺣَﻮْلَ وَﻻ
َﻻ
ِ ِ
(Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah)”. Muttafaq ’alaih.

52F

1

ّ
ﺳ
 وأﺗﻮب إﻴﻟﻪ ﻲﻓ اﻴﻟﻮم،َّ� ) واﷲﻷﺳﺘﻐﻔﺮ ا: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
.ُّ �ﺮﺜ ﻣﻦ ﺳﺒﻌ� مﺮة ( َواهُ اﺒﻟُْﺨَﺎرِي
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Aku mendengar
Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda : “Demi Allah sesungguhnya aku
meminta ampun kepada Allah dan bertaubat dalam satu hari lebih dari 70x”. HR.
Bukhari.

2
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ّ
ﺳ
 ) ﺎن ﻰﻠﻋ ﻗﻠﻲﺒ و�� ﻷﺳﺘﻐﻔﺮ ا�َّ ﻲﻓ اﻴﻟﻮم ﻣﺎﺋﺔ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َاﻷﻏﺮ اﻤﻟﺰ� رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن ر
ِ
.مﺮة ( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Aghaar Al Muzani radhiyallahu `anhu, bahwa “Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bersabda : “Sesungguhnya hatiku kelabu dan sesungguhnya aku
minta ampun kepada-Nya!, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100x”. HR.
Muslim.

3
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ّ
ﺳ
 )  ﺻ� ﻲﻠﻋ واﺣﺪة ﺻ� اﷲ ﻋﻴﻪ ﻋﺮﺸا (( أﺧﺮﺟﻪ: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َأﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن ر
ِ

.مﺴﻠﻢ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam

bersabda: barang siapa yang bershalawat kepadaku satu kali niscaya

Allah memberinya rahmat sepuluh kali". H.R. Muslim.

4
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ّ َ
َْ
َ إِﻻَ ُﻫﻮ
َﻔِﺮُ اﷲ
 ﺘﻐ: )) ﻣﻦ ﻗﺎل: ﻳﻘﻮل ﻦ اﺑﻦ مﺴﻌﻮد رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أ ﺳﻤﻊ اﻨﻟﻲﺒ
َاﻟﻌَﻈِﻴْﻢَ اﺬﻟَِّيْ ﻻَ إِﻪﻟ
.ُّ اﻟْﻘَﻴُّﻮْمُ وَ َأﺗُﻮْبُ إِﻴﻟَْﻪِ ﺛﻼﺛﺎ ﻏﻔﺮت ﻪﻟ ذﻧﻮ�ﻪ و إن ﺎﻛن ﻓﺎرا ﻣﻦ الﺰﺣﻒ (( ﺧﺮﺟﻪ اﺤﻟﺎ�ﻢ

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6384 dan Muslim no hadist : 2704.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6307.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2702.

4

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 408.
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Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu `anhu bahwa dia mendengar Nabi shallallahu
`alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang mengucapkan:

َ ﻻ
َ
ﺗُﻮ
 ﻔِﺮُ اﷲَ اﻟﻌَﻈِﻴْﻢَ اﺬﻟَِّيْ ﻻَ إِﻪﻟَ إ َِّ ﻫُﻮَ اﻟْﻲﺤَُّ اﻟْﻘَﻴُّﻮ مُْ وَ أَ ْبُ إِﻴﻟْ ِﻪ:
Aku minta mapunan Allah Yang tiada tuhan selain-Nya Yang Maha Hidup dan
Maha Terjaga dan aku bertaubat kepada-Nya niscaya Allah mengampuni seluruh

dosanya, sekalipun dosa lari dari medan jihad". H.R. Hakim. 1
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ZIKIR MUQAYYAD
Berikut ini adalah beberapa zikir yang diucapkan dalam kondisi tertentu;
dalam keadaan biasa, waktu sulit atau saat tiba hal mendadak.
DALAM KEADAAN BIASA


Doa makan dan berpakain:

ْ
َ َ ْ ََ َْ ْ ّ
 اﺬﻟَي أﻃﻌﻤ ِ� ﻫﺬا
ِ َِّ� ُﺪ
ِ  َﻤ: )) ﻣﻦ أ�ﻞ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﺛﻢ ﻗﺎل: ﻗﺎل ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ أ�ﺲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
ْ َ
ّ
َ
ْ  اﺬﻟَ ْي َﻛ َﺴ
َِّ� ُﺪ
ﻤ
ْ :ﻦْ �َ�ِْ ﺣَﻮْلٍ ﻣِ�ِّْ وَﻻ ﻗُﻮَّةٍ ﻏﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ وﻣﻦ ﻟبﺲ ﺛﻮ�ﺎ ﻓﻘﺎل
�ﺎ
ﻗَﻨِﻴْﻪِ ﻣ
َ َز
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
.ﻦ ْ �َ�ِْ ﺣَﻮْلٍ ﻣِ�ِّْ وَﻻ ﻗُﻮَّةٍ ﻏﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ (( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي
ﻗَﻨِﻴْﻪِ ﻣ
َ َا وَرَز
ِ
Dari Mu'az bin Anas radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam
bersabda : Barangsiapa yang akan makan lalu mengucapkan:

َ
َ
ّ
َ �ِْ ﻫَﺬ
ّْ وَﻻَ ﻗُﻮَ ٍة
�ِﻨِﻴْﻪِ ﻣِﻦْ �َ�ِْ ﺣَﻮْلٍ ﻣ
ا وَر َز َﻗ
ْﺪُ �َِِّ اﺬﻟَِّيْ أَﻃْﻌَﻤ
ِ
“Segala puji bagi Allah Yang memberi makan ini kepadaku dan Yang memberi rezeki
kepadaku tanpa daya dan kekuatanku.”
Niscaya diampunkan dosanya yang telah berlalu. Dan Barangsiapa yang akan
berpakain lalu mengucapkan:

َ
َ
ّ
َ ﺎ�ِْ ﻫَﺬ
.ّْ وَﻻَ ﻗُﻮَ ٍة
�ِ�َ�ِْ ﺣَﻮْلٍ ﻣ
ْ  ا وَر َز َﻗﻨِﻴْﻪِ ﻣِﻦ
ﻤْﺪُ �َِِّ اﺬﻟَِّيْ ﻛَﺴ
ِ
“Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai

rezeki dari-Nya tanpa daya dan kekuatan dariku.” Niscaya diampunkan dosanya
1

. hadist shahih diriwayatkan oleh Hakim no hadist 2550.
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yang telah berlalu H.R. Abu Daud dan Tirmidzi.


1

Doa memakai pakain baru atau doa yang diucapkan kepada

ً

orang yang berpakain baru:

ً
ّ
ﺳ
 ﻋﻤﺎﻣﺔ أو ﻗﻤﻴﺼﺎ: إذا اﺳﺘﺠﺪ ﺛﻮ�ﺎ ﺳﻤﺎه ﺑﺎﺳﻤﻪ َ�ُﻮل ا
َن ر
:أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
ْ
ّ
ََِﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِ ﺮﺷ
َ َ
َ ﻣ
َ
ّ هِ ّ َﻣﺎ
 وَأ،َُ أ َﺳْﺄَلُﻚَ ﺧ�ْهُ وَﺧَ�ْ َ ﺎ ﺻُﻨِﻊَ ﻪﻟ،ِﺪُ أَﻧْﺖَ ﻛﺴَﻮْﺗَنِﻴْﻪ
 ) ﻬُﻢَ لَﻚَ اﺤﻟَْﻤ: ﻳﻘﻮل،أو رداء
ُ  ُ�ﺒْ� َو ُ�ْﻠ ُﻒ: ذا ﻟبﺲ أﺣﺪﻫﻢ ﺛﻮ�ﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻗﻴﻞ ﻪﻟ  ن أﺻﺤﺎب اﻨﻟﻲﺒ: ُﻨِﻊَ ﻪﻟ ( ﺎل أﺑﻮ ﻧﺮﻀة
َُ
اﷲ
ِ
ِ
َ اهُ أﺑُﻮ دَاوُد وَاﻟﺮﺘِّﻣ
ُّ ِﺬِي
َ .َﻌَﺎﻰﻟ
Dari Abu Sa'id Al Kudri radhiyallahu `anhu , ia berkata : “Adalah Rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam bila memakai pakaian baru baik sorban, gamis, beliau
mengucapkan:

ْ
ّ
ََِﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷ
َ َ
َ ﻣ
َ
َُ
ِّ ﻣَﺎ ﺻُﻨِﻊَ ﻪﻟ
ّ ِه َﺷ
 وَأ،َُ أ َﺳْﺄَلُﻚَ ﺧ�ْهُ وَﺧَ�ْ َ ﺎ ﺻُﻨِﻊَ ﻪﻟ،ِﺪُ أَﻧْﺖَ ﻛﺴَﻮْﺗَنِﻴْﻪ
ﻬُﻢَ لَﻚَ اﺤﻟَْﻤ
(Ya Allah, segala puji untukku Engkau yang memberiku pakaian, aku memohon
kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan itu dibuat, dan aku berlindung kepada-Mu dari
kejahatannya dan kejahatan pakaian itu dibuat”.
Abu Nadhrah berkata: para sahabat Nabi , bila salah seorang diantara mereka
memakai pakain baru mereka mengucapkan kepadanya:

َ
�ُْﺒ
.ِ وَ�ُْﻠِﻒُ اﷲُ �َﻌَﺎﻰﻟ
”Kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah ta'ala memberikan gantinya kepadamu. HR

Abu Daud dan Tarmizi.
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2

ّ
ﺳ
 ثﻴﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺧﻴﺼﺔ ﺳﻮداء ﻓﻘﺎل ) ﻣﻦ ﺗﺮون َ�ُﻮل ا
َﺗ ر
:أم ﺧﺎﺪﻟ ﺑﻨﺖ ﺧﺎﺪﻟ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ِ
 ﻓﺴﻜﺖ اﻟﻘﻮم ﻓﻘﺎل ) ﺋﺘﻮ� ﺑﺄم ﺧﺎﺪﻟ ( ﺗ ﺑﻬﺎ ﺤﺗﻤﻞ ﻓﺄﺧﺬ اﺨﻟﻤﻴﺼﺔ ﺑﻴﺪه ﻓﺄﻟبﺴﻬﺎ. ( أن ﻧ�ﺴﻮ ﻫﺬه

 )) ﺎ أم ﺧﺎﺪﻟ ﻫﺬا: و�ﻘﻮل،  ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻨﻈﺮ إﻰﻟ ﻋﻠﻢ اﺨﻟﻤﻴﺼﺔ و�ﺸ� ﺑﻴﺪه إﻲﻟ،� ( وﻗﺎل ) ﺑ� وأﺧﻠﻲﻘ
. ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري.ﺳﻨﺎ (( أي ﺣﺴﻦ
Dari Ummu khalid binti khalid radhiyallahu `anha, ia berkata: rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam dihadiahkan untuk nya pakaian yang terbuat dari wol , lalu
beliau bersabda : Siapakah menurut kalian yang pantas memakai ini . para sahabat
1

. hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4023 dan tirmizi no hadist 3458.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4020 dan Tirmizi no hadist : 1767.
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terdiam , maka beliau bersabda : Panggil Ummu khalid ! maka Ummu khalid dibawa ke
hadapan Nabi. Lalu beliau mengambil pakaian tersebut dan memakaikannya kepada
Ummu Khalid, seraya bersabda : Pakailah sampai lusuh 2 x ! lalu beliau memperhatikan
motif pakain tersebut dan menunjuk kepadaku seraya berkata: Wahai Ummu Khalid ini
bagus". HR. Bukhari. 1


Doa masuk rumah:

ّ
ّ
ﺳ
 ﻋﻨﺪ- ﻓﺬﻛﺮ ا�َ –ﻌﺎﻰﻟ، ) ذا دﺧﻞ الﺮﺟﻞ ﺑيﺘﻪ: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
ّ
- و�ذا دﺧﻞ ﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮ ا�َ –ﻌﺎﻰﻟ، ﻻ ﻣﺒﻴﺖ ﻟ�ﻢ وﻻ ﻋﺸﺎء: ﻗﺎل الﺸﻴﻄﺎن ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ، وﻋﻨﺪ ﻃﻌﺎﻣﻪ،ﺧﻮﻪﻟ
ّ
 در�ﺘﻢ اﻤﻟﺒﻴﺖ: ﻗﺎل، ﻋﻨﺪ ﻃﻌﺎﻣﻪ- و�ذا لﻢ ﻳﺬﻛﺮ ا�َ –ﻌﺎﻰﻟ، ر�ﺘﻢ اﻤﻟﺒﻴﺖ: ﻗﺎل الﺸﻴﻄﺎن،ﻨﺪ دﺧﻮﻪﻟ
.واﻟﻌﺸﺎء ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Jabir radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam bersabda : “Bila seorang lelaki masuk ke rumahnya lalu
ia mengucapkab bismillah ketika masuk, dan ketika makan, syetan berkata kepada
teman-temannya : “Kalian tidak bisa menginap dan ikut makan”, apabila ia masuk
dan tidak mengucapkan bismillah maka syetan berkata : “Kalian dapat menginap”,
apabila ia tidak mengucapkan bismillah ketika makan, syetan berkata : “Kalian
dapat menginap dan makan”. HR. Muslim.


2
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Doa keluar rumah:

ّ
َ
ََ
ِ�ِ ا لﻠَّﻬُﻢَّ إ، َِِّّ ﺗَﻮَ�َّْﺖُ ﻰﻠﻋ
)):  ﻛن إذا ﺧﺮج ﻣﻦ ﺑيﺘﻪ ﻗﺎل أم ﺳﻠﻤﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
ََْ َ ُْ ْ َ ََْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ّ
.أو � َﻬﻞ َﻋﻠﻴﻨﺎ (( اه اﻟﺮﺘﻣﺬي واﻟنﺴﺎﻲﺋ
ُﻮْذُ ﺑِﻚَ أنْ ﻧَﺰِلَّ أوْ ﻧَﻀِﻞَ أو �ﻈ ِﻠﻢ أو �ﻈﻠﻢ أو �ﻬﻞ
Dari Ummul Mukminin, Ummi Salamah (Hindun binti Huzaifah) bahwa
sesungguhnya Nabi bila hendak keluar dari rumahnya, beliau berdoa:

َِّ�ّ ْﺖُ ﻰﻠﻋََ ا
ََْ َ ُْ ْ َ ََْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ّ
أو � َﻬﻞ َﻋﻠﻴﻨﺎ
َ�َﻮ
 اَلﻠَّﻬُﻢَّ إِﻧَّﺎ �َﻌُﻮْذُ ﺑِﻚَ أنْ ﻧَﺰِلَّ أوْ ﻧَﻀِﻞَ أو �ﻈ ِﻠﻢ أو �ﻈﻠﻢ أو �ﻬﻞ،
“Bismillah, aku bertawakal kepada Allah, ya Allah kami berlindung kepadaMu dari dari tergelincir atau tersesat dan dari mendzolimi atau didzolimi orang, dan
dari menjahili atau dijahili orang”. HR Tarmizi dan Nasa'i.

3
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ََ
َ ّ
ْﺖُ ﻰﻠﻋ
 ﺗ َﻮ، َ�ا
ِ

: ) إذا ﺧﺮج الﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺑيﺘﻪ ﻓﻘﺎل: ﻗﺎل أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ
ّ
َ
َ
 ﻓﻴﻘﻮل ﻪﻟ ﺷﻴﻄﺎن، ﻓﺘﻨﻰﺤ ﻪﻟ الﺸﻴﻄﺎن،  ﺖ و�ﻔﻴﺖ ووﻗﻴﺖ: ﻘﺎل ﻪﻟ. ﷲ
وَﻻ
ِ  ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ إِﻻَ ﺑِﺎ
، ِّ
. واه أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي. ( � ﻴﻒ لﻚ ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﻫﺪي و�ﻲﻔ وو:آﺧﺮ
Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu, bahwa Nabi shallallahu `alaihi
wasallam bersabda : “Barang siapa yang bila hendak keluar dari rumahnya
mengucapkan :

ّ
َ
َ
ﷲ
وَﻻ
ِ  ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ إِﻻَ ﺑِﺎ
، َِّ� ﺗَﻮَ�َّْﺖُ ﻰﻠﻋََ ا،
( Bismillah aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya
kecuali dengan Allah ) akan dikatakan kepadanya “Engkau telah ditunjuki, dan
telah dicukupi, dan telah dijaga dan syetan menjauh darinya, dan setan yang lain
berkata kepadanya: engkau tidak akan bisa menggoda seseorang yang telah
ditunjuki, dan telah dicukupi, dan telah dijaga”. HR Abu Daud, Tarmizi. 1
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Doa masuk W.C

ْ
َّﻬُﻢَّ إِ�ِّْ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﺨﻟُْﺒُﺚِ وَاﺨﻟَﺒ
ﺚ
ﺋ
ﺎ
) : ذا دﺧﻞ اﺨﻟﻼء ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ: ﻦ أ�ﺲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ ِ

.( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

Dari Anas radhiyallahu `anhu, ia berkata: adalah Nabi shallallahu `alaihi wasallam
bila hendak masuk w.c beliau mengucapkan:

َ َْ
ﺚ
ِ ِّﻬُﻢَّ إِ�ِّْ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﺨﻟُْﺒُﺚِ وَاﺨﻟﺒﺎﺋ
.“Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan
laki-laki dan perempuan”. Muttafaq alaih.
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Doa keluar dari W.C:

َ َ ْ ُ
. ) �ﻔ َﺮاﻧﻚ ( واه أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي: إذا ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺋﻂ ﻗﺎل ﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
Dari Aisyah radhiyallahu `anha bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam

apabila

keluar dari W.C berdoa:

َ َ ْ ُ
�ﻔ َﺮاﻧﻚ
1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5095 dan Tirmizi no hadist 3426.

2

. muttafaq alaih , diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 142 dan Muslim no hadist 375.
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Ampunan-Mu ya, Allah HR Abu Daud, Tarmizi. 1


Doa saat berjalan menuju masjid:

 ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﺑﺎت ﻋﻨﺪ ﺧﺎﺘﻟﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻟﻠﺔ ﺎﻛن ا ﻨﻟﻲﺒ
ُ ْ َ ْ َ ًْ ُ ْر
،ﺎ� ﻧﻮْرًا
ِ  و ِ� لِﺴ،ْ ﻗَﻠْﻲﺒ ﻧﻮ ا
ِ َ ِ )) َّﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻞْ ﻲﻓ: ﻰﻟ الﺼﻼة وﻫﻮ ﻳﻘﻮل  ﻓﺨﺮج رﺳﻮل اﷲ،ﺄذن اﻤﻟﺆذن...
ْ
ْ َ ً ﺧَﻠْﻲ ْ ُ ْرً َ ْ َ ْ ُ ْ ر
ﻞ  ﻲﻓِْ ﺑَﺮﺼَِيْ ﻧُﻮ
ْ
ْ اﺟ َﻌ ْﻞ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ
�
و
،ا
ﻮ
ﻧ
�ﺎ
ﻣ
أ
ﻦ
ﻣ
و
،
ا
ﻮ
ﻧ
ﻔ
ْ
ِ
 وَاﺟْﻌَﻞْ ﻣ، ،ْرًا
ْ
َاﺟْﻌ
َ و، ﻧُﻮْرًا
ِﺳَﻤْﻲﻌ
ِﻞْ ﻲﻓ
َﻌ
ِ
ﻦ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ ْ َ ّ
.� ﻧﻮْرًا (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ِ  اَلﻠَّﻬُﻢَ أﻋ ِﻄ،  وَﻣِﻦْ ﺤﺗَْﻲﺘِْ ﻧُﻮْرًا،رًا
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma bahwa dia bermalam di rumah
bibinya Maimunah radhiyallahu `anha. Dan malam itu giliran Nabi di rumahnya …
Muazzin

telah

mengumandangkan

azan,

lalu

rasulullah

shallallahu

`alaihi

wasallam keluar menuju masjid sambil membaca:

ّ
ْ ْ
ْ
ُ
َ  وَ اﺟْﻌَﻞْ ﻲﻓِْ ﺑَﺮ، وَاﺟْﻌَﻞ ﻲﻓِْ ﺳَﻤْﻲﻌِْ ﻧُﻮْرًا،ﺴَﺎ�ِْ ﻧُﻮْرًا
ْ
 َواﺟ َﻌﻞ ِﻣ ْﻦ، ،ﺼ ْي ﻧ ْﻮرًا
 وَ�ِْ ل،ﻲﺒِْ ﻧُﻮْرًا
ََلﻠ
ﺟْﻌَﻞْ ﻲﻓِْ ﻗَﻠ
ِ
ِ
َ
ْ
ّ
ﻞ
ُ ْ ْ ّ
ﻦْ ﺤﺗَْﻲﺘِْ ﻧُﻮ
ْ
� ﻧﻮْرًا
ﻄ
ِ  وَﻣ،ْ ﻣِﻦْ ﻓَﻮْ�ِ ﻧُﻮْرًا
َ وَاﺟْﻌ، وَ ﻣِﻦْ أَﻣَﺎ�ِْ ﻧُﻮْرًا، ﻲﻔِ ﻧُﻮْرًا
ِِ  اَلﻠَُﻢَ أﻋ،ْرًا
“Ya Allah ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di
pendengaranku, cahaya di penglihatan-ku, cahaya dari belakangku, cahaya dari
depanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku. Ya Allah, berilah cahaya
kepadaku.” Muttafaq alaih.
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Doa masuk dan keluar masjid:

ُُْ َ
ْ َْ
،ﷲ اﻟﻌ ِﻈﻴ ِﻢ
ِ  )) أﻋﻮذ ﺑِﺎ: ﻪ ﺎﻛن إذا دﺧﻞ اﻤﻟﺴﺠﺪ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
ْ ّ
 ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄ،ِ اﻟْﻘَﺪِﻳْﻢ
.ﺎنِ الﺮَ ِﺟﻴ ِﻢ (( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود
َ
ِ وَﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻪ،ِ�ِﻮَﺟْﻬِﻪ اﻟْﻜَﺮِ�ْﻢ
ِ
Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi
wasallam bahwa beliau saat masuk masjid membaca:

ْ ّ
 ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄ،ِ اﻟْﻘَﺪِﻳْﻢ
ﺎنِ الﺮَ ِﺟﻴ ِﻢ
َ
ِ وَﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻪ،ِ وَ�ِﻮَﺟْﻬِﻪ اﻟْﻜَﺮِ�ْﻢ،ِﻋُﻮْذُ ﺑِﺎﷲِ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢ
ِ
Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya Yang
Mulia dan kekuasaan-Nya yang abadi, dari setan yang terkutuk. HR. Abu Daud.

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 30 dan Tirmizi no hadist 7.

2

. muttafaq alaih , diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6316 dan Muslim no hadist 763.

3

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 466.
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َ َْﻤ
َُ ّ
َ
َﺳُﻮْلِ اﷲ اَلﻠَّﻬُﻢَّ ا�ْﺘَﺢْ ﻲﻟِْ أَﺑْﻮَابَ ر
ﷲِ وَالﺼَﻼة
� :ﺣ ِﺘﻚ و�ذا ﺧﺮج ﻗﺎل
َالﺼَّﻼَةُ وَالﺴَّﻼمُ ﻰﻠﻋََ َر
ِ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ّْ
ْ ّ
َّﻬُﻢَّ اﻋْﺼِﻤْ�ِْ ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄ
.َﺎنِ الﺮَ ِﺟﻴ ِﻢ
:ّﻼَمُ ﻰﻠﻋََ ر ﺳُﻮْلِ اﷲِ اَلﻠّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﺳﺄلﻚ ِﻣﻦ ﻓﻀ ِﻠﻚ وزاد اﺑﻦ اﺟﻪ
.�أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﺑﻦ الﺴ
Dalam riwayat yang lain doa masuk masjid:

َ َْﻤ
َ
ﺣ ِﺘﻚ
َﺳُﻮْلِ اﷲ اَلﻠَّﻬُﻢَّ ا�ْﺘَﺢْ ﻲﻟِْ أَﺑْﻮَابَ ر
�
لﺼَّﻼَةُ وَالﺴَّﻼمُ ﻰﻠﻋََ َر
ِ
“ Dengan nama Allah dan semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada
Rasulullah Ya Allah , bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.”
Dan bila keluar beliau mengucapkan:

َ َ  �َُﻤ
ْ ّ
ْ ّ
ّﻴْﻄ
ْ اﻋ ِﺼ ْﻤ
.ﺎنِ الﺮَ ِﺟﻴ ِﻢ
َ � ِﻣ َﻦ ال
َ اَلﻠَّﻬُﻢ
،
ﺪ
ّ
َّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻰﻠﻋ
َ اَلﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ِّْ أَﺳْﺄَلُﻚَ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚ،ٍ
ِ
“Dengan nama Allah, semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada
Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu dari karunia-Mu. Ya
Allah, peliharalah aku dari godaan setan yang terkutuk”. HR. Abu Daud , Ibnu
Majah dan Ibnu Sunny.
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Doa saat melihat bulan sabit:

ّ
ْ
 ) َلﻠََّ أَﻫِﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺑِﺎﻴﻟُﻤ ِﻦ: ن إذا رأى اﻬﻟﻼل ﻗﺎل ﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ا�َّ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ
َ ّﻼَﻣَﺔ
ّ ُ اهُ أﻤﺣﺪ واﻟﺮﺘِّﻣ
ْ ﻼَم
َ
.ُّ ِﺬِي
( َ�ِ رَ�ِّْ وَر�ُّﻚَ ا
ِ وَاﻹِْﺳ
ِْ�ْﻤَﺎنِ وَالﺴ
Dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu `anhu, bahwa kebiasaan Nabi
shallallahu `alaihi wasallam bila melihat bulan sabit, mengucapkan :

َّ أَﻫِﻠَّﻪ
َ ّﻼَﻣَﺔ
ْ ﻼَم
ُّ
َ
َ��ُّﻚَ ا
ِ رَ�ِّْ وَر
ِ وَاﻹِْﺳ
ُ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺑِﺎﻴﻟُﻤْﻦِ وَاﻹِْ�ْﻤَﺎنِ وَالﺴ
ﻢ

Ya Allah, jadikanlah dengan bulan itu terbit rasa aman,

keimanan,

keselamatan dan islam kepada kami, Tuhan-ku dan Tuhan-mu adalah Allah. HR.
Ahmad dan Tarmizi. 2
541 F

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 465, Ibnu Majah no hadist 773 dan Ibnu Sunny no hadist 88.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 1397 dan Tirmizi no hadist 3451.
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Doa mendengar azan:

:  ﻓﻘﻮلﻮا،  ) ذا ﺳﻤﻌﺘﻢ اﻨﻟﺪاء: ﻳﻘﻮل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ اﻨﻟﻲﺒ

�َّ ﺑﻦ

ﻋﺒﺪ ا

 ﺛﻢ ﺳﻠﻮا ا�َّ ﻲﻟ الﻮﺳﻴﻠﺔ ؛،ًﻘﻮل ﺛﻢ ﺻﻠﻮا ﻲﻠﻋ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺻ� ﻲﻠﻋ ﺻﻼة ﺻ� ا�َّ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺸا
، َّ�ﻋﺒﺎد ا
 ﻓﻤﻦ ﺳﺄل ﻲﻟ الﻮﺳﻴﻠﺔ ﺣﻠﺖ ﻪﻟ،وأرﺟﻮ أن أ�ﻮن أﻧﺎ ﻫﻮ
ﻣ�ﻟﺔ ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ ﻻ ﺗنﺒﻲﻐ إﻻ ﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ
.الﺸﻔﺎﻋﺔ ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhuma, ia mendengar Nabi
shallallahu `alaihi wasallam bersabda : “Bila kalian mendengar suara azan maka
tirukan seperti apa yang diucapkan muazin kemudian bershalawatlah kepadaku
karena sesungguhnya siapa yang bershalawat kepadaku sekali, sesungguhnya
Allah mengampuninya sepuluh kali, kemudian mintakanlah kepada Allah wasilah
untukku karena wasilah tersebut adalah tempat di surga yang tidak pantas
melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap bahwa
aku adalah orang tersebut, maka siapa yang memintakan untukku wasilah niscaya
ia mendapatkan syafaatku”. HR. Muslim.

1
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َ
ّ
َ ّ
ﺳ
َ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن ر
ِ ﻠّﻬُﻢَّ رَبَ ﻫ ِﺬه: ) ﻦ ﻗﺎل ﺣ� �ﺴﻤﻊ اﻨﻟﺪاء: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
ِ
ّ ْ َُْ ً َ َ َُْْ ََْ َْ ََْ ْ ً ّ
 ﺣﻠﺖ ﻪﻟ،ُ اﺬﻟَ ْي َﻋَﺪْﺗَﻪ
ِ ﻮَةِ اﺘﻟَّﺎﻣَّﺔِ وَالﺼَّﻼَةِ اﻟْﻘَﺎﺋِﻤَﺔِ آتِ �َُﻤَﺪا ال َﻮ ِﺳﻴﻠﺔ َواﻟﻔ ِﻀﻴﻠﺔ َوا�ﻌﺜﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎ �ﻤﻮد
. ُّ ﻔﺎﻋﻲﺘ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ( َواهُ اﺒﻟُﺨَﺎرِي
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhu, bahwa Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengucapkan setelah mendengar suara
azan:

ّ
َ
َ
َ ﺎﻣ
ّ
َ
ِ وَالﺼّﻼَة ِ اﻟْﻘَﺎﺋِﻤَﺔِ آتِ �َُﻤَّﺪاً الْﻮَﺳِﻴْﻠَﺔ وَاﻟْﻔَﻀِﻴْﻠَﺔ وَا�ْﻌَﺜْﻪُ ﻣَﻘ
ﺎً �َْﻤُﻮْداً اﺬﻟَ ْي
َُﻢَّ رَبَّ ﻫَﺬِهِ اﺪﻟَّﻋْﻮَةِ اﺘﻟ
ِ
َُْ
َو َﻋﺪﺗﻪ
(Ya Allah, Tuhan yang menguasai seruan yang sempurna ini, dan (Tuhan Yang
disembah dalam) shalat yang akan didirikan! berikan Muhammad wasilah dan
fadhilah, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji yang telah Engkau
janjikan), niscaya ia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat”. HR. Bukhari.

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 384.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 614.
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َ ْ َ َْ
 أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ: ) ﻣﻦ ﻗﺎل ﺣ� �ﺴﻤﻊ ﻤﻟﺆذن: أﻧﻪ ﻗﺎل  ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﻲﺑ وﻗﺎص رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ
ً ْ
َ ْ َ َ ًّ َ ُ ْ ﻻ
َ ًَّ ا�َُّ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ْﻚَ ﻪﻟَُ وَأَنَّ �َُﻤَّﺪا
ﺎﻹﺳﻼمِ ِدﻳﻨﺎ
�
و
ﻮ
ﺳ
ر
ﺪ
َﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮْﻪﻟُُ رَﺿِﻴْﺖُ ﺑِﺎﷲِ رَ�ٍّﺎ وَ�ِﻤُﺤَﻤ
�
ٍ
ِ ِ
َُ
.ُﻔِﺮَ ﻪﻟ ذﻧﺒﻪ ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Sa’ad bin Abi Waqash radhiyallahu `anhu, dari rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bahwa beliau bersabda : “Siapa yang mengucapkan

ketika

mendengar orang azan:

َُّ� أَنْ ﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا
ًّ َ ُ ْ ﻻ
َ
َ
ُ ْْﻪﻟ َرﺿﻴ
ُ ُ ُﻚَ ﻪﻟ ُ وَأَنَّ �َُﻤ َّﺪاً �َﺒْﺪُهُ وَر ﺳَ ﻮ
ﺖ ﺑِِ رَ�ٍّﺎ وَ�ِﻤُﺤَﻤَ ٍﺪ رﺳﻮ
ْ�َِوَﺣْﺪَهُ ﻻ ﺮﺷ
ِ
ً ْ
َ ْ َ َ
ﺎﻹﺳﻼمِ ِدﻳﻨﺎ
ِ ِ �و
(Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan Muhammad adalah hamba dan
utusan-Nya, aku rela Allah Tuhanku dan Muhammad sebagai utusan Allah, dan
islam agamaku), niscaya diampuni dosanya”. HR. Muslim.

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 386.
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1

ZIKIR YANG DIUCAPKAN PADA WAKTU KESULITAN


Doa saat kesulitan:

َ ْ ْ
ّ
ﺳ
 ) ِﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َُّ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢُ اﺤﻟ َ ِﻠﻴ ُﻢ ﻻ: ﻛن ﻳﻘﻮل ﻋﻨﺪ الﻜﺮب َ�ُﻮل ا
َ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن ر
ِ
�ّ ا
ّ َّ َ
ََ ٌ َّ
ْ َ ْ
َْْ ّ
َ ِا�َُ رَبُّ الﺴَّﻤَﺎوَات
.ﻴﻪ
َُّ رَبُّ اﻟْﻌَﺮْشِ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ ﻻَ إِﻪﻟَ ِإﻻ
ِ وَربُّ اﻷَْرْضِ رَبُ اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻜ ِﺮ� ِﻢ ( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam di saat kesulitan mengucapkan:

َْ ّ
َ َ ّ ُّ رَبُّ اﻟْﻌَﺮ
�ِﻻَّ ا
ْ
ُّ
إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َ بُّ الﺴَّﻤَﺎوَاتِ وَر َبُ اﻷر ِض
َ�َ ُّ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢُ اﺤﻟَْﻠِﻴْﻢُ ﻻَ إِﻪﻟَ ِإﻻ ا
َْشِ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ ﻻ
ْ ّ
َ ْ
َبُ اﻟ َﻌ ْﺮ ِش اﻟﻜ ِﺮ�ْ ِﻢ
( Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Agung lagi

Maha Pemurah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb ‘Arsy yang
besar, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan langit dan bumi, dan
‘Arsy yang mulia ).” Muttafaq ’alaih.

1
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. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ. ﻓﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم... : ﻗﺎل، ﻛن إذا ﺣﺰ�ﻪ أمﺮ  اﻨﻟﻲﺒ:و� رواﻳﺔ مﺴﻠﻢ
Dalam riwayat Muslim: sesungguhnya Nabi shallallahu `alaihi wasallambila
mendapat kesulitan dalam suatu urusan beliau membaca: …seperti doa yang di
atas. H.R Muslim. 2
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 ) ة ذي اﻨﻟﻮن إذ دﺎﻋ وﻫﻮ ﻲﻓ ﺑﻄﻦ:   ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل

ﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﻲﺑ وﻗﺎ
َ ﻻ
َ ﺳ
َ إِﻪﻟ َ إ َِ ّ أَﻧْﺖ ُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ إِ�ِّْ ﻛُﻨْﺖُ ﻣِﻦَ اﻟﻈَّﺎلِﻤِ�َْ ﻓﺈﻧﻪ لﻢ ﻳﺪع ﺑﻬﺎ رﺟﻞ مﺴﻠﻢ ﻲﻓ ﻲﺷء ﻗﻂ إﻻ
.ﺳﺘﺠﺎب اﷲ ﻪﻟ ( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu `anhu, ia berkata: rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam bersabda: doa Nabi Yunus saat berada di perut ikan
adalah

َ ّْ ﻛُﻨْﺖ
ّ
َ ْ  ﻣِﻦَ اﻟﻈَﺎلﻤ
�
ُ
�ِ إ
ِِ
ِ ِﻪﻟََ إِﻻَّ أَﻧْﺖَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚ

1

. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6346 dan Muslim no hadist : 2730.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2730.
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Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain-Mu dan aku termasuk orang
yang zalim
Sesungguhnya setiap Muslim yang membaca doa ini niscaya Allah akan
mengabulkan permintaannya". H.R. Tirimizi.


1

Doa apabila takut terhadap sesuatu:

ْ
ْ َ
ﻮَ اﷲُ رَ�ِّْ ﻻَ أُﺮﺷ ُك ﺑِ ِﻪ ﺷيﺌًﺎ (( أﺧﺮﺟﻪ
)) : ن إذا راﻋﻪ ﻲﺷء ﻗﺎل ﺛﻮ�ﺎن رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ
ِ
.ﺴﺎﻲﺋ ﻲﻓ ﻋﻤﻞ اﻴﻟﻮم والﻠﻴﻠﺔ

Dari Tsauban radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam
apabila takut terhadap sesuatu beliau membaca:

ْ
ْ َ
ﻮَ اﷲُ رَ�ِّْ ﻻَ أُﺮﺷ ُك ﺑِ ِﻪ ﺷيﺌًﺎ
ِ
Dialah Allah, Rabbku, aku tidak meserikatkan-Nya dengan sesuatupun jua.
H.R Nasa'I dalam kitab amalul yaum wa lailah.


2
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Doa saat gundah gulana:

: )) ﻣﺎ أﺻﺎب أﺣﺪا ﻫﻢ وﻻ ﺣﺰن ﻓﻘﺎل:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ مﺴﻌﻮد رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َ َُ ْ َ َ ُ َ َ ّ
َ ََ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ َُْ ّ
 أﺳﺄلﻚ، ﻋَﺪْلٌ ﻓِـﻲَ ﻗﻀﺎؤك،َ ﻣَﺎضٍ ﻓِـﻲَّ ﺣُﻜْﻤُﻚ،َ ﺻِﻴَﻲﺘِ �ِﻴَﺪِك، ا�ﻦ أﻣ ِﺘﻚ، ا�ﻦ �ﺒ ِﺪك،َّﻬُﻢَّ إِ�ِ �ﺒﺪك
َ َ ْ َ ْ ً َ َ َُّْ
َ
ْ أ َ وْ أَﻧْﺰَﺘﻟ،َ ﺳﻤَّﻴْﺖَ ﺑِﻪِ �َﻔْﺴَﻚ،َِّ اﺳْﻢٍ ﻫُﻮَ لَﻚ
ِ ﻲﻓ
ِ  أِ اﺳْﺘَﺄْﺛَﺮْتَ ﺑِﻪ، أَوْ ﻋَﻠَﻤﺘﻪ أﺣﺪا ِﻣﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ،ََﻪُ ﻲﻓِ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚ
َ  اﻟْﻘُﺮْآنَ رَ�ِﻴْﻊَ ﻗَﻠْﻲﺒ
َْ
َْْ ْ
ّ
 وَﺟ، وَﻧُﻮ رَْ ﺻَﺪْرِي،
 وَذَﻫَﺎبَ ﻫَ�ِ إﻻ أذﻫﺐ اﷲ،ِ�َْﻼَءَ ﺣُﺰ
ِ
ﺐ ِﻋﻨﺪ َكَنْ ﺠﺗَْﻌَﻞ
ِ ِﻋﻠ ِﻢ اﻟﻐﻴ

 ))  ﻳنﺒﻲﻐ ﻤﻟﻦ ﺳﻤﻌﻬﺎ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻻ ﻧﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﻘﺎل: ﻪ وﺣﺰﻧﻪ وأﺑﺪﻪﻟ مﺎﻜﻧﻪ ﻓﺮﺣﺎ (( ﻓﻘﻴﻞ

.(( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu `anhu, ia berkata: rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam bersabda: tidak seorangpun yang berada dalam
gundah gulana lalu membaca doa ini:

َ
َ َُ ْ َ َ ُ َ َ ّ
َ ُ ْ ُ ّ
 أﺳﺄلﻚ، ﻣَﺎضٍ ﻓِـﻲَ ﺣﻜﻤﻚ ﻋَﺪْلٌ ﻓِـﻲَ ﻗﻀﺎؤك،َ ﻧَﺎﺻِﻴَﻲﺘِ �ِﻴَﺪِك،َ ا�ْﻦُ أَﻣﺘِﻚ،َ ا�ْﻦُ �َﺒْﺪِك،َﻬُﻢَّ إِ�ِّ �َﺒْﺪُك
َ َ ْ َ ْ ً َ َ َُّْ
َ
ْ أ َ وْ أَﻧْﺰَﺘﻟ،َ ﺳﻤَّﻴْﺖَ ﺑِﻪِ �َﻔْﺴَﻚ،َِّ اﺳْﻢٍ ﻫُﻮَ لَﻚ
ِ ﻲﻓ
ِ  أِ اﺳْﺘَﺄْﺛَﺮْتَ ﺑِﻪ، أَوْ ﻋَﻠَﻤﺘﻪ أﺣﺪا ِﻣﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ،ََﻪُ ﻲﻓِ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚ
َ
ّ
 وَﺟ، أَنْ ﺠﺗَْﻌَﻞَ اﻟْﻘُﺮْآنَ رَ�ِﻴْﻊَ ﻗَﻠْﻲﺒ وَﻧُﻮ رَْ ﺻَﺪْرِي،ﻠْﻢِ اﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻋِﻨْﺪَك
ِ�َ وَذَﻫَﺎبَ ﻫ،ِ�َْﻼَءَ ﺣُﺰ
ِ

1

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3505.

2

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Nasa'i no hadist : 657.
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.“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu,
ubun-ubunku (nasib-ku) ada di tangan-Mu, telah pasti hukum-Mu atasku, adil
ketetapan-Mu atasku, aku mohon kepada-Mu dengan perantara semua nama milikMu yang Engkau namakan sendiri, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau
Engkau ajarkan kepada seseorang dari hamba-Mu, atau Engkau rahasiakan dalam
ilmu ghaib disisi-Mu. Jadikanlah Al Qur’an sebagai penawar hatiku, cahaya dalam
dadaku, penghapus dukaku dan pengusir keluh kesahku“ melainkan Allah sirnakan
gundah gulananya dan diganti dengan kegembiraan". Kemudian ada yang berkata:
Wahai rasulullah haruskah kami mempelajarinya? Beliau bersabda: Ya, setiap
orang yang mendengarnya haruslah mempelajarinya". HR. Ahmad.


1

Doa saat gentar menghadapi musuh:

ُ ْ
ً
َّﻬُﻢَّ إِﻧَّﺎ �َْﻌَﻠُﻚَ ﻲﻓ �ُ ْﻮ ِر ِﻫ ْﻢ
) : ﻛن إذا ﺧﺎف ﻗﻮﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﺑ مﻮﻰﺳ اﻷﺷﻌﺮي رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ
ِ
َُ َ ُ
ُ ُ َِ�َﻌُﻮ ْذُ ﺑِﻚَ ﻣ ﻦ
.اود
ْ ﺮﺷ ْو ِر ِﻫ ْﻢ ( َوَاهُ أﻤﺣﺪ وأﺑﻮ د
Dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu `anhu, bahwa Nabi shallallahu `alaihi
wasallam bila takut terhadap suatu kaum beliau mengucapkan do`a:

ُ
ُ ُ ِْ �ُﻮْرِﻫِﻢْ وَ�َﻌُﻮ ْذُ ﺑِﻚَ ﻣ ﻦ
ِّﻬُﻢَّ إِﻧَّﺎ �َْﻌَﻠُﻚَ ﻲﻓ
ْ ﺮﺷ ْو ِر ِﻫ ْﻢ
“Ya Allah ! kami menjadikan-Mu pada urat leher mereka, dan kami berlindung
kepada-Mu dari kejahatan mereka.” HR. Ahmad dan Abu Daud.

2
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ْ ّ
َ ْاﻛﻔﻴْنﻴْﻬ ْﻢ ﺑ َﻤﺎ ﺷﺌ
.ﺖ (( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
ِ ِ ِ ِ ِ َ)) ﻠَّﻬُﻢ
Ya Allah peliharalah aku dari gangguan mereka sesuka-Mu. HR. Muslim.


3
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Doa saat bertemu musuh:

َ
ّ
ْ ََ ْ ُ َ َ َْ ّ
ﺳ
 ﺑِﻚ،� ْي
ﺼ
ﻧ
و
ي
ﺪ
ﻀ
ﻋ
ﺖ
ﻧ
أ
َﻠَّﻬُﻢ
)
:
ﻗﺎل
ﻏﺰا
إذا

َ�ُﻮل ا
َن ر
:ﻋﻦ أ�ﺲ ﻦ ﻣﺎلﻚ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َُ َ َ ُْ ُ َ َ َ ُْ ُ َ
َ
ُّ ِ َاهُ أﺑُﻮ دَاوُدَ واﻟﺮﺘِّﻣ
( أﺟﻮل و�ِﻚ أﺻﻮل و�ِﻚ أﻗﺎﺗِﻞ
ﺬِي
Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Adalah Rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam bila hendak berperang beliau berdo’a:

1

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 3712.

2

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 19958 dan Abu daud no hadist 1537.

3

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 3005.
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ُ َ َ
ُ َ َ
ُ َُ َ
ْ ََ ْ ُ َ َ َْ ّ
 ﺑِﻚ أ ُﺟ ْﻮل َو�ِﻚ أ ُﺻ ْﻮل َو�ِﻚ أﻗﺎﺗِﻞ،� ْي
ِ ﻠَّﻬُﻢَ أﻧﺖ ﻋﻀ ِﺪي وﻧ ِﺼ
“Ya Allah, Engkau adalah penopang dan penolongku, dengan-Mu aku
memasuki pertempuran, dengan-Mu aku menyambar musuh, dan dengan-Mu aku
berperang”. HR. Abu Daud dan Tarmizi.
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1

ُ ۡ
ُ ّ  ﴿ َح ۡسبُ َنا ٱ: ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
َ َون ِۡع َم ٱل َو� ِيل ﴾ ﻬﻟﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ﺣ� أﻟﻲﻘ
ْ ُ ََ ٗ َ ۡ ُ َ ََ ۡ ُۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ْ ََُ َۡ َ ّ ّ
 ِنَ ٱَاس قد �عوا ل�م فٱخشوهم فزادهم إِي� ٰنا وقالوا....... ﴿ :  ﺣ� ﻗﺎلﻮا  وﻗﺎﻬﻟﺎ �ﻤﺪ، اﻨﻟﺎر
ُ ۡ
ُ ّ َح ۡسبُ َنا ٱ
.ُّ [ َواهُ اﺒﻟُْﺨَﺎرِي١٧٣ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ َ َون ِۡع َم ٱل َو� ِيل
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, ia berkata: “Nabi Ibrahim ketika
dilemparkan ke dalam api membaca:

ُ ۡ
ُ ّ ﴿ َح ۡسبُ َنا ٱ
﴾ َ َون ِۡع َم ٱل َو� ِيل
cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung.
Dan Nabi Muhammad membaca ayat yang sama ketika:
Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang
kamu karena itu takutlah kepada mereka,” maka perkataan itu menambah
keimanan mereka dan mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami,
dan Allah sebaik-baik pelindung” HR. Bukhari. 2
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Doa meminta kemenangan atas musuh:

َ ُْ ّ
ّ
َُ
�ل
ِ  ﺎﻋ رﺳﻮل:ْ ﻋﺒﺪ ا�َّ ﺑﻦ أﻲﺑ أو� رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ِ  ) ﻠَّﻬُﻢَ ﻣ:�� اﻷﺣﺰاب ﻰﻠﻋ اﻤﻟﺮﺸ َ�
ْ ْ
ّّ
ْ ْ ّ
َْ
، َ الﻠَّﻬُﻢَّ اﻫْﺰِم اﻷَﺣْﺰَاب،ِ ﺮﺳَِ�ْﻊ اﺤﻟِْﺴَﺎب، َِﺎب
َ
الﻠَّﻬُﻢَ اﻫ ِﺰم ُﻬ ْﻢ َو َزل ِﺰل ُﻬ ْﻢ ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu `anhuma: bahwa Rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam berdoa dalam perang Ahzab:

ْ ْ
ْ ْ ّ
، َ الﻠَّﻬُﻢَّ اﻫْﺰِم اﻷَﺣْﺰَاب،ِ ﺮﺳَِ�ْﻊ اﺤﻟِْﺴَﺎب، َِّ ﻣُ�ِْلَ اﻟْﻜِﺘَﺎب
َ
الﻠَّﻬُﻢَ اﻫ ِﺰم ُﻬ ْﻢ َو َزل ِﺰل ُﻬ ْﻢ

1

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu daud no hadist : 2632 dan Tirmizi no hadist 3584.

2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 4563.
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“ Ya, Allah Yang menurunkan Al-qur`an, Yang cepat hisab-Nya, hancurkan
pasukan gabungan, hancurkanlah mereka dan guncangkan mereka.” Muttafaq
’alaih.

1



Ucapan bila sesuatu terjadi di luar rencana:

ّ
ﺳ
 ) ﻣﻦ اﻟﻘﻮي ﺧ� وأﺣﺐ إﻰﻟ ا�َّ ﻣﻦ اﻤﻟﺆﻣﻦ:  َ�ﺎل رَُﻮل ا
:  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
 و�ن أﺻﺎﺑﻚ ﻲﺷء ﻓﻼ ﺗﻘﻞ لﻮ،  وﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ وﻻ ﺗﻌﺠﺰ،  اﺣﺮص ﻰﻠﻋ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻚ، � و� ﻞﻛ ﺧ، ﻌﻴﻒ
ّ
 ﺪر ا�َ وﻣﺎ ﺷﺎء ﻓﻌﻞ ؛ ﻓﺈن )لﻮ( ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻤﻞ الﺸﻴﻄﺎن ( َر َو ُاه:  وﻟ�ﻦ ﻗﻞ، � ﻓﻌﻠﺖ ﺎﻛن ﻛﺬا و�ﺬا

.ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bersabda : “Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai
Allah daripada orang beriman yang lemah, tapi masing-masing mereka mempunyai
kelebihan. Bersemangatlah engkau (melakukan) hal-hal yang berguna, mintalah
pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah, dan jika engkau terkena
musibah jangan katakan “Andai tadi aku berbuat begini tentu tidak akan seperti ini”
tetapi katakan “Hal tersebut telah ditakdirkan Allah dan Allah melakukan apa yang
Ia kehendaki” karena sesungguhnya kata “Andai, Jikalau” membuka kesempatan
syetan untuk menyesatkan”. HR. Muslim.


2
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Apa yang harus dilakukan bila terlanjur berbuat dosa:

 )) ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﺬﻧﺐ ذﻧﺒﺎ ﻓﻴﺤﺴﻦ:  ﻳﻘﻮل  أﻲﺑ ﺑ�ﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ
ْ ََُ َ َ ّ َ
ﻟﻄﻬﻮر ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﺼ� ر�ﻌﺘ� ﺛﻢ �ﺴﺘﻐﻔﺮ اﷲ إﻻ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻪﻟ (( ﺛﻢ ﻗﺮأ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﴿ وٱَِين إِذا �علوا
ُ َ ْ ٓ ُ َ َ ۡ َ ً َ َٰ
َ َُ فَٱ ۡس َت ۡغ َف ُروا ْ �ِ ُ نُو�ه ۡم َو َمن َ� ۡغ ِف ُر ٱُّ ن
َ ّ نف َس ُه ۡم َذ َك ُروا ْ ٱ
ُ ّ وب ِ َّ ٱ
ٰ َ َ ْ َ َول َ ۡم ُ�ُِّ وا
� َما
حشة أو ظلموا أ
ِ �
�
ِِ
َ َ
ُ ْ ُ َ
.[ أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ اود واﻟﺮﺘﻣﺬي١٣٥ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ � َعلوا َوه ۡم َ� ۡعل ُمون
Dari Abu Bakar radhiyallahu `anhu, ia berkata: Aku mendengar rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam bersabda: tidak seorang hambapun yang berbuat dosa,
lalu dia berwudhu dengan sempurna, kemudian shalat dua raka'at kemudian
meminta ampunan Allah melainkan Allah ampuni dosanya". Lalu beliau membaca
ayat berikut ini:
1

. muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2933 dan Muslim no hadist 1742.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2664.
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Dan (juga) 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 pada
Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka
mengetahui. HR. Abu Daud dan Tirmizi.


1

Doa orang yang tak mampu membayar hutangnya:

ً
 ﻻ أﻋﻠﻤﻚ ﻠﻛﻤﺎت: ﻗﺎل،� إ� ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺘﺎﺑﻲﺘ ﻓﺄﻋ:ﻠﻋّ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن مﺎﻜﺗﺒﺎ ﺟﺎءه ﻓﻘﺎل
َ
ّ
َ َ َ
ﺳ
 ) ﻠ: ﻮ ﺎﻛن ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻞ دﻳﻨﺎً؛ أداه اﷲ ﻋﻨﻚ؟ ﻗﻞ َ�ُﻮل ا
ّﻬُﻢَّ اﻛْﻔِ�ِْ ﺤﺑَﻼلِﻚ � ْﻦ
َﻠﻤﻨﻴﻬﻦ ر
ِ
ِ
ّ ْ َ َ اهُ أﻤﺣﺪ واﻟﺮﺘِّﻣ
.ُّ ِﺬِي
( َﺮَامِﻚَ وَأَﻏْﻨِ�ِْ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ �َﻤَﻦ ِﺳﻮاك
Dari ‘Ali radhiyallahu `anhu, bahwa seorang budak yang dimerdekakan
bersyarat datang kepadanya, ia berkata: “Aku tak sanggup memenuhi persyaratan
aku merdeka (bayaran), maka bantulah aku”, Ali berkata : “Maukah aku ajarkan
engkau kalimat yang diajarkan Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam kepadaku
jikalau hutangmu sebanyak gunung niscaya Allah akan membayarkannya,
ucapkanlah:

َ َﻏْﻨِ�ِْ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ �َﻤَ ْﻦ ﺳ َﻮ
ّ
َّﻬُﻢَّ اﻛْﻔِ�ْ ﺤﺑَِﻼَلِﻚَ �َﻦ ْ ﺣَﺮَامِﻚَ وَأ
اك
ِ
ِ
(Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, terhindar dari yang haram dan
beri aku kekayaan dengan karunia-Mu terhindar dari karunia selain-Mu)”. HR.
Ahmad dan Tarmizi. 2
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ْ َ ْ َ َ َْ
 واﻟﻌﺠ ِﺰ، )) ﻬُﻢَّ إِ�ِّ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ الْﻬَﻢِّ وَاﺤﻟﺰ ِن: ﻳﻘﻮل  اﻨﻟﻲﺒ:ﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ْ َ ْ ُْ
َ َِﺿَﻠَﻊِ اﺪﻟَّﻳْﻦِ وَﻏَﻠَﺒَﺔِ الﺮ
ّ
.ﺎل (( ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
ﺟ
ﻦﺒ
ِ
 و،ِ  وَاﺒﻟﺨ ِﻞ و،َِاﻟْﻜَﺴَﻞ
Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu, ia berkata: Nabi shallallahu `alaihi
wasallam sering berdoa:

ْ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َْ
َ َِﺿَﻠَﻊِ اﺪﻟَّﻳْﻦِ وَﻏَﻠَﺒَﺔِ الﺮ
َ ﻜ
ّ
.ﺎل
ﺟ
ُﺨْﻞِ وَاﺠﻟُْﻦﺒ
،
ﻞ
ﺴ
 واﻟﻌﺠ ِﺰ واﻟ،ﻬُﻢَّ إِ�ِّ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ الْﻬَﻢِّ وَاﺤﻟﺰ ِن
ِ
 و،ِ
ِ

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1521 dan Tirmizi no hadist 3006.

2

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 1319 dan Tirmizi no hadist 3563.
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“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan
rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan
hutang dan laki-laki yang menindas-(ku)“ H.R. Bukhari.


1

Apa yang harus diucapkan orang yang ditimpa musibah kecil

maupun besar:
Allah taala berfirman:

ۡ َ َ ِ ُۡ َ
ُ َ ۡ َ َٰ َۡ ۡ َ ّ
ّ َ َ َٰ َ ّ َ
ّ
ُ ّ َََۡ
َ ۡ �ء ّم َِن ٱ
ۡ�
َ
ۡ َ ِ � �م
ٰ
ت
�
م
َ
ٱ
و
س
نف
�
ٱ
و
ل
�
م
�
ٱ
م
١ �� ن
َ�
ٱ
�
�
و
ِن
ص
ق
�
و
وع
�
ٱ
و
ف
و
َ﴿ و�بُوَن
ِ
ِ
ٖ
ِ
�
ٖ
ِ
ِِ
ِِ
َ
ٞ َ ۡ َ َ ۡ ّ ّ ّ ٞ ٰ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ٰ ٓ �ُْو
َ
ّ ّ ْ ٓ ُ َ ٞ َ ُّ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ ّ
َ َۡ ٓ ّ
ۖ �ة
 َ�ِك علي ِهم صل�ت مِن َ� ِ ِهم ور١ ج ُعون
ِ ٱ
ِ ٰ � َِين إِذا أ� ٰبتهم ِصيبة قالوا ِنَا َِ ِ �َا إِ�ه
ۡ ُ َ ٓ
َ
[١٥٧ ،١٥٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ َأُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل ُم ۡه َت ُدون
Dan sungguh

akan Kami berikan cobaan kepadamu,

dengan sedikit

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah
berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila
ditimpa

musibah,

mereka

mengucapkan:

"Inna

lillaahi

wa

innaa

ilaihi

raaji'uun"Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari
Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. Al
Baqarah: 155-157 ) .

ّ
ّ
ﺳ
َﻤﻌﺖ ر
:ﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ِ َِ�  ﻧَّﺎ: ) ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺗﺼﻴﺒﻪ مﺼﻴﺒﺔ؛ ﻓﻴﻘﻮل: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
ِ
َ
ْ مُﺼِﻴْبَﻲﺘ
 وأﺧﻠﻒ،ِْ وَاﺧْﻠُﻒْ ﻲﻟِْ ﺧَ�ْاً ﻣِﻨْﻬَﺎ إﻻ آﺟﺮه ا�َّ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻓ مﺼﻴبﺘﻪ
 اَلﻠَّﻬُﻢَّ اؤْﺟُﺮْ�ِْ ﻲﻓ
َ إِﻴﻟْﻪِ رَاﺟِﻌُﻮْن
ِ
ً
. َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ.ﻟ ﺧ�ا ﻣﻨﻬﺎ
Dari Ummu Salamah radhiyallahu `anhu, aku mendengar Rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang hamba yang ditimpa
musibah lalu mengucapkan :

ْ ً َْ ْ
ْ
ْبَﻲﺘِْ وَاﺧْﻠُﻒْ ﻲﻟ ﺧ�ا ِﻣﻨ َﻬﺎ
 رَاﺟِﻌُﻮْنَ اَلﻠَّﻬُﻢَّ اؤْﺟُﺮْ�ِ ﻲﻓِْ مُﺼِ ﻴ
ََِِّ و
ِ
ِ�ِﻧَّﺎ إِﻴﻟَْﻪ
(Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali
kepada-Nya, ya Allah, beri aku pahala dalam musibahku ini dan beri aku ganti yang
lebih baik), melainkan Allah memberinya pahala dalam musibahnya dan memberi
ganti yang lebih baik)”. HR. Muslim.
1

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6369.

2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 918.
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Doa pengusir setan dan bisikannya:

Allah taala berfirman:

ّ َ َ ّ �َ ّ
ّ  فَٱ ۡس َتعِ ۡذ بٱ َِّ َِّ ُهۥ ُه َو ٱٞشَ ۡي َ�ٰن نَ ۡزغ
ُ سَ ِم
ُ يع ٱ ۡل َع
[٣٦ : ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ٣ لِيم
﴿ مَا َ�َنَك مِن ٱ
ِ ۖن
ِ

Dan jika syetan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah
perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (Q.S. Fushshilat : 36 ) .
Azan, selalu berzikir, membaca Al Quran. Membaca ayat Kursy juga dapat
mengusir setan.


Apa yang harus diucapkan saat marah:

 و�ﻦ ﻋﻨﺪه ﺟﻠﻮس وأﺣﺪﻫﻤﺎ �ﺴﺐ  تﺒﺎ رﺟﻼن ﻋﻨﺪ اﻨﻟﻲﺒ:ﻦْ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺮﺻد رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َْ
ّ
ﺳ
 لﻮ ﻗﺎل، ) ﻷﻋﻠﻢ ﻠﻛﻤﺔ لﻮ ﻗﺎﻬﻟﺎ ﺬﻟﻫﺐ �ﻨﻪ ﻣﺎ �ﺪ: ِ َ�ﺣﺒﻪ ﻣﻐﻀﺒﺎ ﻗﺪ اﻤﺣﺮ وﺟﻬﻪ ﻓﻘﺎل رَُﻮل ا
ّّ
َْ
ْ ّ
ُﻮْذُ ﺑِﺎ�َِّ ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄ
. ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ.( ﺎنِ الﺮَ ِﺟﻴ ِﻢ
َ
Dari Sulaiman bin Shurad radhiyallahu `anhu, ia berkata : "Ketika aku
duduk bersama Nabi shallallahu `alaihi wasallam ada dua orang lelaki yang saling
mencaci, seorang diantara mereka mukanya merah padam, lalu Rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam

bersabda : “Saya tahu satu kata jikalau ia

mengucapkan kata tersebut niscaya hilang apa yang ia rasakan, jika ia
mengucapkan:

ْ ّ
ُﻮْذُ ﺑِﺎ�َِّ ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄ
ﺎنِ الﺮَ ِﺟﻴ ِﻢ
َ
Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk
niscaya hilang apa yang ia rasakan”...”. Muttafaq ’alaih.

1

. muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6115 dan Muslim no hadist 2610.
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ZIKIR PADA WAKTU- WAKTU TERTENTU


Apa yang harus diucapkan bila mendengar kokok ayam dan

ringkikan keledai serta lolongan anjing:

َُ ْ َ َ ْ ّ
ّ َ
ْ َ ْ َ
َِ�َﻬﺎ
 ﻓ، )) ذَا ﺳَﻤِﻌْﺘُﻢْ ﺻِﻴَﺎحَ اﺪﻟِﻳ� ِﺔ ﻓﺎﺳﺄلﻮا اﷲ ِﻣﻦ ﻓﻀ ِﻠ ِﻪ: ﻗﺎل  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ
َ
َ َ َ
ً َ ْ َ َ َ ُ ّ  ﻓَﺈ،ِْ ﻧَﻬِﻴْﻖَ اﺤﻟِْﻤَﺎرِ �َﺘَﻌَﻮَّذُوْا ﺑِﺎﷲِ ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄ ﺎن
.َ ِﻧَﻪ رأى ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
 و�ِذا ﺳﻤِﻌْﺘُﻢ،ًْ مﻠَﺎﻜ
Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam
bersabda : "Apabila kamu mendengar ayam berkokok, mintalah anugerah kepada Allah,
sesungguhnya ia melihat malaikat. Tapi apabila engkau mendengar keledai meringkik,
mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, sesungguhnya ia melihat setan”
muttafaq alaih.

1

561F

ْ َْ
َ
ْ َ
�
ِ  )) َا ﺳَﻤِﻌْﺘُﻢْ �ُﺒَﺎح اﻟْﺎﻠﻜَِبِ وَﻧَﻬِﻴْﻖَ اﺤﻟ ِﻤ:   ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: �ﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒ اﷲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
َ
َ َ َ
ََّﻴْﻞِ �َﺘَﻌﻮ
ّ
.ﻨْﻬُﻦَّ ﻓَﺈِ�َّﻬُﻦَ ﻳَ َﺮ�ْ َﻦ َﻣﺎ ﻻ ﺗ َﺮ ْون (( ﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﻟﺮﺘﻣﺬي
 ﻣ
ِ ّذُوْا ﺑِﺎﷲ
ِ
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma, ia berkata: rasulullah

shallallahu

`alaihi

menggonggong dan

wasallam

“Apabila

bersabda:

mendengar

keledai

meringkik

kamu

mendengar

di malam hari,

anjing

mintalah

perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu
lihat. H.R. Ahmad dan Abu Daud.


2
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Doa saat bubar dari suatu majlis:

ّ
ﺳ
 ﻓﻜﺮﺜ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﻄﻪ؛ ﻓﻘﺎل ﻗﺒﻞ، )  ﺟﻠﺲ ﻲﻓ �ﻠﺲ:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
َ
َ
َ َ
َ َ
ﺗُﻮ
ْ َ ْ ّ َ
 إﻻ، أﺳﺘَْﻔِﺮُكَ وَأَ ْبُ إِﻴﻟْﻚ،ﺖ
 أَﺷْﻬَﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻَ أﻧ،ََﺎﻧَﻚ الﻠ ّﻬُﻢَّ وَﺤﺑَِﻤْﺪِك
:أن ﻳﻘﻮم ﻣﻦ �ﻠﺴﻪ ذلﻚ
َ َ
اهُ اﻟﺮﺘِّﻣ
ٌ
.ِﺬِي ُّ َوﻗﺎل َﺣ ِﺪﻳﺚ َﺣ َﺴ ٌﻦ ﺻﺤﻴﺢ
َ (  ﻪﻟ ﻣﺎ ﺎﻛن ﻲﻓ �ﻠﺴﻪ ذلﻚ
Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bersabda : “Siapa yang duduk di suatu majelis lalu ia banyak
berkata yang tidak berguna di majelis tersebut, kemudian sebelum meninggalkan
majelis ia mengucapkan:

َ أ ﺷْﻬَﺪُ أَنْ ﻻ،َّ َ ﻤْﺪِك
َ َ
ﺗُﻮ
. أَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُكَ وَأَ ْبُ إِﻴﻟْﻚ،َإِﻪﻟََ إِﻻَّ أَﻧْﺖ
ِﺎﻧَﻚَ الﻠَّﻬُﻢَ وَﺤﺑ
َ
1

. muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 3303 dan Muslim no hadist 2729.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 14334 dan Abu Daud no hadist 5103.
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“Maha Suci Engkau ya Allah, dan pujian untuk-Mu, aku bersaksi bahwa tiada
Tuhan yang berhak diibadati melainkan Engkau, aku meminta ampun dan bertaubat
kepada-Mu”, melainkan diampunkan kesalahan yang dilakukannya di majelis
tersebut”. H.R. Ahmad dan Tirmizi.


1

Doa bila melihat orang terkena musibah atau sakit:

ّ
ّ
ﺳ
ْﺪُ �َِِّ اﺬﻟَِّيْ ﺎﻋَﻓَﺎ�ِْ مِﻤَﺎ
: ﻣﻦ رأى ﻣﺒﺘ� ﻓﻘﺎل:  َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ِ
َ
.ﻼَكَ ﺑِﻪِ وَﻓَﻀَّﻠ�ِْ ﻰﻠﻋََ ﻛَﺜِ�ٍْ مِﻤَّﻦ ْ ﺧَﻠَﻖَ �َﻔْﻀِﻴْﻼً لﻢ ﻳﺼﺒﻪ ذلﻚ اﺒﻟﻼء (( ﺮﺟﻪ اﻟﻄﺮﺒا� ﻲﻓ اﻷوﺳﻂ
Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma, ia berkata: rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam bersabda: Barang siapa yang melihat orang terkena musibah lalu membaca:

ًْﻼ

َْ َ َ ّ ْ َ ََ
ّ َِّ ِ� 
مِﻤَ ْﻦ ﺧﻠ َﻖ �ﻔ ِﻀﻴ
�
ﺜ
ﻛ
ﻤَّﺎ ا�ْﺘَﻼَكَ ﺑِﻪِ وَﻓَﻀَّﻠَ�ِْ ﻰﻠﻋ
يْ ﺎﻋَﻓَﺎ�ِْ م
َاﺬﻟ
ِ
ِ
ِ
ٍ

“Segala puji bagi Allah Yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi
cobaan kepadamu. Dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku, melebihi orang banyak.”
Dia tidak akan terkena musibah tersebut. H.R. Thabrani.



2

564F

Doa untuk kehancuran orang yang menzalimi umat islam:

َ
ُ ُ ُ ََ َ
اﷲ �ﺒُ ْﻮ َرﻫ ْﻢ َو ُ�ﻴُ ْﻮ� ُﻬ ْﻢ
 )) مﻼء: ﻮم اﺨﻟﻨﺪق ﻓﻘﺎل  ﺎ ﻣﻊ اﻨﻟﻲﺒ: ﻠﻋ ﺑﻦ أﻲﺑ ﻃﺎﻟﺐ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
.رًا ﻛَﻤَﺎ ﺷَﻐَﻠُﻮْﻧَﺎ ﻋَﻦ الﺼَّﻼَةِ الﻮُﺳْﻄَﻰ ﺣﻰﺘ ﺎﻏﺑﺖ الﺸﻤﺲ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu `anhu, ia berkata: saat perang Khandaq
kami bersama Nabi shallallahu `alaihi wasallam, beliau berdoa: semoga Allah
memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api karena mereka telah membuat
kita terlambat shalat Ashar hingga matahari terbenam". Muttafaq alaih.

3

56F

َ
َ
ْ
ْ ّ
َ ْ � َﻛﺴن
َ ْ اﺟ َﻌﻠْ َﻬﺎ َﻋﻠَﻴْﻬ ْﻢ ﺳن
.� ﻳُ ْﻮ ُﺳﻒ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
َ الﻠَّﻬُﻢ،ََ)) ﻢَّ اﺷْﺪُدْ وَﻃﺄَﺗَﻚَ ﻰﻠﻋَ مُﺮﻀ
ِ ِ
ِ ِ ِ
Ya Allah, kuatkan azab-Mu terhadap kabilah Mudhar, Ya Allah timpakan
kepada mereka musim paceklik seperti musim paceklik pada masa Nabi Yusuf.
Muttafaq alaih. 4
56F

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 10420 dan Tirmizi no hadist 3433.

2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Thabrani no hadist : 5320.

3

. muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6396 dan Muslim no hadist 627.

4

. muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 1006 dan Muslim no hadist 675.
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Apa yang harus diucapkan terhadap orang diberi nasehat

kemudian dia menentangnya:

ّ
ﻤﺔ ﺑﻦ اﻷ�ﻮع رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺟﻼً أ�ﻞ ﻋﻨﺪ ﺳ
 ﻻ: ) ﻛ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ( ﻗﺎل: ﺸﻤﺎﻪﻟ ﻓﻘﺎل َ�ُﻮل ا
َر
ِ
. َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ. ﻓﻤﺎ رﻓﻌﻬﺎ إﻰﻟ ﻓﻴﻪ، ) ﻻ اﺳﺘﻄﻌﺖ !(  ﻣﻨﻌﻪ إﻻ الﻜﺮﺒ: ﻗﺎل.أﺳﺘﻄﻴﻊ
Dari Salimah Al Akwa` radhiyallahu `anhu: “Seorang lelaki makan dihadapan
Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam dengan tangan kiri, lau ia bersabda:
“Makanlah dengan tangan kananmu”, ia berkata: “Aku tidak bisa”, ia bersabda:
“Benar engkau tidak bisa ?! ternyata ia enggan karena sombong, seketika ia tidak
bisa mengangkat tangan ke mulutnya.” HR. Muslim.


1
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Apa yang harus diucapkan saat memulai menghancurkan

kemungkaran:

وﺣﻮل الﻜﻌﺒﺔ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﻮن ﻧﺼﺒﺎ
ٗ ُ َ َ َ ۡ ّ ُ ۡ
﴾ ٨ ٱل َ�ٰطِ ل ۚ ِنَ ٱل َ�ٰطِ ل �ن َزهوقا

 مﻜﺔ  ﻞ اﻨﻟﻲﺒ:ﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ مﺴﻌﻮد رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َ�ُّ َو َز َهق
َ ۡ  ﴿ َوقُ ۡل َجا ٓ َء ٱ:ﺠﻌﻞ ﻳﻄﻌﻨﻬﺎ ﺑﻌﻮد ﻲﻓ ﻳﺪه وﺟﻌﻞ ﻳﻘﻮل
[٨١ :]ﻻﺮﺳاء

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu `anhu, ia berkata: saat Nabi
shallallahu `alaihi wasallam masuk kota Mekkah di sekeliling Ka'bah ada tiga ratus
enam puluh berhala, maka beliau memukulnya dengan kayu seraya membaca
firman Allah: Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah
lenyap". Muttafaq alaih. ٢

Ucapan kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu:
568F

((  )) ﻣﻦ وﺿﻊ ﻫﺬا ؟:  ﻗﺎل، ﻞ اﺨﻟﻼء ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻪﻟ وﺿﻮءا اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.((  ))  ﻓﻘﻬﻪ ﻲﻓ اﺪﻟﻳﻦ:ﺄﺧﺮﺒ ﻓﻘﺎل
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi shallallahu `alaihi
wasallam

masuk ke kamar kecil, lalu aku menaruh air wudhunya, beliau

bersabda: Siapa yang meletakkan ini? Maka beliau diberitahu, maka beliau
bersabda: Ya Allah, berilah pemahaman dalam agama". Muttafaq alaih. 3
569F

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2021.

2

. muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 1006 dan Muslim no hadist 675.

3

. muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2478 dan Muslim no hadist 1781.
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ّ
َ  َﺟ َﺰ: ) ﻦ ﺻﻨﻊ إﻴﻟﻪ ﻣﻌﺮوف ﻓﻘﺎل ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ:  َ�ُﻮل ا
ﺳ
اك
َﺎل ر
: ﻦ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ز�ﺪ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ِ
اهُ اﻟﺮﺘِّﻣ
ُّ ِﺬِي
َ (  ﻓﻘﺪ أﺑﻠﻎ ﻲﻓ اﺜﻟﻨﺎء،ُّ ﺧَ�ًْا
Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu `anhuma, ia berkata: “Rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mendapat perlakuan baik
hendaklah ia mengatakan kepada orang yang melakukannya:

ُّ
ً ْ َﺰَاكَ ا�َ َﺧ
�ا
(Semoga

Allah

membalasmu

kebaikanmu),

maka

sungguh

itu

adalah

sanjungan yang terbaik”. HR. Tarmizi. 1
570 F

 ر�ﻌ� أﻟﻔﺎ ﻓﺠﺎءه ﻣﺎل ﻓﺪﻓﻌﻪ إﻲﻟ  اﺳﺘﻘﺮض  اﻨﻟﻲﺒ:  ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﻲﺑ ر�ﻴﻌﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َ
َ
. )) َر َك اﷲُ لَﻚ ﻲﻓِْ أَﻫْﻠِﻚَ وَﻣَﺎلِﻚَ إﻧﻤﺎ ﺟﺰاء الﺴﻠﻒ اﺤﻟﻤﺪ واﻷداء (( ﺧﺮﺟﻪ اﻟنﺴﺎﻲﺋ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ:وﻗﺎل
Dari Abdullah bin Abi Rabi'ah radhiyallahu `anhu, ia berkata: Nabi
shallallahu `alaihi wasallam meminjam uangku sebanyak empat puluh ribu,
kemudian

beliau

mendapat

harta

dari

utusan,

hutangnyaseraya bersabda:

dan

beliau

membayar

ﺎَر
َ ََ َ َْ ْ
َكَ اﷲُ لَﻚَ ﻲﻓ أﻫ ِﻠﻚ وﻣﺎلِﻚ
ِ

Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu, sesungguhnya balasan
pinjaman adalah bayar dan pujian. H.R. Nasa'i dan Ibnu Majah.

2
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 Doa saat melihat buah pertama tanaman dikebun:

 ﻓﺈذا أﺧﺬه رﺳﻮل  ﻟﺎس إذا رأوا أول اﺜﻟﻤﺮ ﺟﺎءوا ﺑﻪ إﻰﻟ اﻨﻟﻲﺒ: أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل
َ
َّ
َ ﺎ ﻲﻓ َ� َﻤﺮﻧَﺎ َو
ْ َّﻬُﻢَّ ﺑَﺎرِكْ ﻨﻟ
(( .. ﺎرﺎ ﻲﻓِْ ﻣَﺪِﻳْنَﺘِﻨَﺎ وَ�َﺎرِكْ ﻨﻟََﺎ ﻲﻓِْ ﺻَﺎﻋِﻨَﺎ وَ�َﺎرِكْ ﻨﻟََﺎ ﻲﻓِْ ﻣُﺪِﻧﺎ
�
)) : ﻗﺎل اﷲ
ِ
ِ
ِ
. أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ. ﻳﺪﻋﻮ أﺻﻐﺮ وﻴﻟﺪ ﻪﻟ ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ ذلﻚ اﺜﻟﻤﺮ:ﻗﺎل

Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu bahwa dia berkata: para sahabat bila
melihat

buah

shallallahu

pertama

`alaihi

dari

wasallam,

kebunnya
lalu

mereka

rasulullah

membawanya
shallallahu

mengambilnya seraya berdoa:

1

. Hadist hasan diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :2035.

2

. Hadist hasan diriwayatkan oleh Nasa'i no hadist : 4683 dan Ibnu Majah no hadist : 2424.
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kepada

`alaihi

Nabi

wasallam

َّ
ََ
ْ ﺻَﺎﻋِﻨَﺎ وَ�َﺎرِكْ ﻨﻟﻲﻓِْ ﻣُﺪِﻧﺎ
ِّ ﺑَﺎرِكْ ﻨﻟََﺎ ﻲﻓِْ �َﻤَﺮِﻧَﺎ وَ�َﺎرِكْ ﻨﻟََﺎ ﻲﻓِْ ﻣَﺪِﻳْنَﺘِﻨَﺎ وَ�َﺎرِكْ ﻨﻟََﺎ ﻲﻓ
Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah kota madinah, berkahilah
sha' kami dan berkahilah mud kami
Kemudian beliau memanggil anak yang terkecil dan memberikan buah
tersebut kepadanya. H.R. Muslim. 1
572F

 Apa yang dilakukan bila mendapat berita gembira:

 ﺧﺮ ﺳﺎﺟﺪا ﺷﻜﺮا ﷲ ﺗﺒﺎرك،  أو �ﺮﺴ ﺑﻪ،   إذا أﺗﺎه أمﺮ �ﺮﺴه ﻲﺑ ﺑ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ
.ﺗﻌﺎﻰﻟ (( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Dari Abu BAkrah radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi
wasallam Apabila beliau mendapat kabar gembira , beliau bersujud mensyukuri
nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah.

2
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 Apa yang diucapkan saat takjub dan gembira:

، ﻓﺎ�ﺴﻞ ﻓﺬﻫﺐ،  ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ وﻫﻮ ﺟﻨﺐ ﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻟﻘﻴﻪ اﻨﻟﻲﺒ
 ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻟﻘﻴت� وأﻧﺎ ﺟﻨﺐ: أﻳﻦ ﻛﻨﺖ ﻳﺎ أﺑﺎ ﻫﺮ�ﺮة؟ ﻗﺎل: ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءه ﻗﺎل  ﻓﺘﻔﻘﺪه اﻨﻟﻲﺒ،ﻏتﺴﻞ
 )) ﺒﺤﺎن اﷲ إن اﻤﻟﺆﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ (( أﺧﺮﺟﻪ:   ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ،ﻜﺮﻫﺖ أن أﺟﺎلﺴﻚ ﺣﻰﺘ أﻏتﺴﻞ
.مﺴﻠﻢ
Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu bahwa dia bertemu Nabi shallallahu
`alaihi wasallam di salah satu jalan kota Madinah sedangkan dia dalam keadaan
junub, maka dia berlalu dan pergi lalu mandi. Maka Nabi shallallahu `alaihi
wasallam mencarinya, tatkala Abu hurairah muncul kembali, Nabi seraya bertanya:
Dari mana engkau wahai Abu Hurairah ? ia berkata: Wahai rasulullah, saat aku
bertemu denganmu aku dalam keadaan junub, maka aku tidak enak duduk
bersamamu sebelum mandi. Maka rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda:
Subhanallah ! sesungguhnya seorang mukmin tidaklah najis". H.R. muttafaq alaih.
3

574F

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 1373.

2

. Hadist hasan diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :143 dan Ibnu Majah no hadist : 2477.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 283 dan Muslim no hadist 371.
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((  )) ﻻ: ﻓﺮﻓﻊ إﻲﻟ ﺑﺮﺼه ﻓﻘﺎل،  رﺳﻮل اﷲ أﻃﻠﻘﺖ �ﺴﺎءك: ﻗﺎل ﻋﻤﺮ... ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ...  ﷲ أ�ﺮﺒ:ﻓﻘﻠﺖ
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma … Umar berkata: apakah engkau
menceraikan istri-istrimu ? maka rasulullah mengangkat pandangannya kepada
ku seraya bersabda: Tidak. Aku berkata: Allahu Akbar … muttafaq alaih.

1
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 Apa yang harus diucapkan bila melihat awan dan hujan:

 و�ن، ﻛن إذا رأى ﺳﺤﺎﺑﺎ ﻣﻘﺒﻼ ﻣﻦ أﻓﻖ ﻣﻦ اﻵﻓﺎق ﺗﺮك ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻨﻟﻲﺒ
َ ُ
َِﻬُﻢَّ إِﻧَّﺎ �َﻌُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷ
ّ
)) :ّ َﻣﺎ أ ْر ِﺳﻞ ِﺑ ِﻪ (( ﻓﺈن أﻣﻄﺮ ﻗﺎل
)) : ن ﻲﻓ ﺻﻼﺗ ﺣﻰﺘ �ﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻓﻴﻘﻮل
َﻠَّﻬُﻢ
َ ْ
. أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.  ﻛﺸﻔﻪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ولﻢ ﻳﻤﻄﺮ ﻤﺣﺪ اﷲ ﻰﻠﻋ ذلﻚ. َﺳيﻴَﺎ ﻧﺎﻓِﻌً ﺎ (( مﺮﺗ� أو ﺛﻼﺛﺔ
Dari Aisyah radhiyallahu `anha bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam
selalu saat melihat awan berkumpul menuju Madinah dari salah satu ufuk beliau
meninggalkan pekerjaannya sekalipun dalam shalat, lalu beliau menghadapnya
seraya berdoa:

َ ُ
َِﻬُﻢَّ إِﻧَّﺎ �َﻌُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷ
ّ َﻣﺎ أ ْر ِﺳﻞ ِﺑ ِﻪ

Ya Allah, kami berlindung kepadaMu dari marabahaya yang dibawa awan ini.
Jika hujan turun beliau berdoa:

َ ْ ّ
ﻠَّﻬُﻢَ َﺳيﻴَﺎ ﻧﺎ ِﻓﻌً ﺎ
Ya Allah, jadikanlah curahan hujan yang bermanfaat.
Beliau mengucapkannya 2 atau 3x. jika awan itu berlalu dan hujan tidak jadi
turun maka beliau bertahmid ( memuji Allah ) . H.R. Ibnu Majah.
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 Doa yang diucapkan saat angina bertiup kencang:

َ
َ َُ ْ َ ّْ
َ� ﻣﺎ
َ ْ � َﻫﺎ َو َﺧ
َ ْ ﻚ َﺧ
 ) ﻠّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﺳﺄل: إذا ﻋﺼﻔﺖ الﺮ�ﺢ ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ: ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ََِﺮﺷَِّ ﻣَﺎ �ِﻴْﻬَﺎ وَﺮﺷ
َ
ْ َ ُ
،ِْ ﺑِﻪ
ْ
.ّ َﻣﺎ أ ْر ِﺳﻠﺖ ﺑِ ِﻪ ( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ
وَأَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِّﻫَﺎ و
ِ�ﻴ َﻬﺎ َوﺧﺎ أُرْﺳِﻠَﺖ
Dari ‘Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata, “Adalah Nabi shallallahu `alaihi
wasallam bila angin bertiup, beliau berdo’a :

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5191 dan Muslim no hadist 1479.

2

. Hadist sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah no hadist : 3889.
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َ َ
ّ
َُِ  ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِّﻫَﺎ وَﺮﺷَِ ّ َ ﻴْﻬَﺎ وَﺮﺷ
َ
َ
 ﺧَ�َْﻫَﺎ وﺧَ�َْ ﻣَﺎ
ّ َﻣﺎ
ﻣﺎ
 وَأَﻋُﻮْذ،ِ�ِﻴْﻬَﺎ وﺧَ�َْ ﻣَﺎ أُرْﺳِﻠَﺖْ ﺑِﻪ
َلﻠَ ُﻬ�ِّْ أَﺳْﺄلُﻚ
ْ َ ُْ
أر ِﺳﻠﺖ ﺑِ ِﻪ
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan
yang dibawanya, dan kebaikan dihembuskannya, aku berlindung kepada-Mu dari
kejahatannya,

dan

kejahatan

dihembuskannya)”. HR. Muslim.

yang

dibawanya,

dan

kejahatan

yang

1
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 Doa untuk pembantu:

ّ
َُ
�ْﺮﺜِْ ﻣَﺎﻪﻟ
َﻠَّﻬُﻢ
)) : ﻗﺎل،ادع اﷲ ﻪﻟ

 ﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺧﺎدمﻚ أ�ﺲ:� ﻗﺎﻟﺖ أ:ﻦ أ�ﺲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َ
ُ ْ ْ َ ْ َُ
.هُ وَ�َﺎرِكْ ﻪﻟ ِ�ﻴ َﻤﺎ أ� َﻄﻴﺘَﻪ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ََوﺪﻟ

Dari Anas radhiyallahu `anhu, ia berkata: Ibuku berkata: Wahai rasulullah,
ini Anas adalah pembantumu, maka doakanlah dia. Maka rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam berdoa:

َ َ
ْ
ّ
ُ َْ َ ْ َ َ ْ َُ
ُِﻢَ أَ�ْﺮﺜ
 ﻣَﺎﻪﻟَُ وَوﺪﻟَهُ وَ�َﺎرِكْ ﻪﻟ ِ�ﻴﻤﺎ أ�ﻄﻴﺘﻪ

Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta berkahi rezki yang Engkau
berikan untuknya. Muttafaq alaih.

2
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 Apa yang harus diucapkan bila hendak memuji seseorang:

ً
: ) ذا ﺎﻛن أﺣﺪ�ﻢ ﻣﺎدﺣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻻ �ﺎﻟﺔ؛ ﻓﻠﻴﻘﻞ: ﻗﺎل  أﻲﺑ ﺑ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ
َّ
ّ
َْ
. ﻛﺬا و�ﺬا ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ- أﺣﺴﺒﻪ –ن ﺎﻛن ﻳﻌﻠﻢ ذاك،  وﻻ أزﻲﻛ ﻰﻠﻋ ا�َ أﺣﺪا، وا�َّ ﺣﺴيﺒﻪ،ﻓﻼﻧﺎ
Dari Abu Bakrah radhiyallahu `anhu, bahwa rasulullah shallallahu `alaihi
wasallam

bersabda : “jika salah seorang kalian mesti memuji hendaklah ia

mengatakan “menurut saya, ia begini dan begini (jika ia melihat hal tersebut darinya)
dan cukuplah ia menurut Allah dan aku tidak mensucikan seseorang dihadapan
Allah”. Muttafaq ’alaih. 3
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 Apa yang harus diucapkan oleh orang yang dipuji:

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 899.

2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6344 dan Muslim no hadist 660.

3

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2662 dan Muslim no hadist 3000.
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َ ُ َُ
َُ َ ّ
ْ اﺧ ْﺬ
،� ﺑِ َﻤﺎ �ﻘ ْﻮل ْﻮن
ﺆ
 ﻠَّﻬُﻢَ ﻻ ﺗ: ذا زﻲﻛ ﻗﺎل  الﺮﺟﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻨﻟﻲﺒ:ﻋﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ أرﻃﺄة ﻗﺎل
ِ
ِ
َ ََْ َ ْ ْ ْ َ
. ﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ﻲﻓ اﻷدب اﻤﻟﻔﺮد.� َﻣﺎﻻ �ﻌﻠ ُﻤ ْﻮن
ِ واﻏ ِﻔﺮ
Dari Adi bin Arthah ia berkata : adalah para shahabat Nabi shallallahu `alaihi
wasallam bila dipuji ia berkata:

َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُْْ ُ َ َ ْ ْ َُ َ ّ
� َﻣﺎﻻ �ﻌﻠ ُﻤ ْﻮن
ِ ﻠَّﻬُﻢَ ﻻ ﺗﺆ
ِ  واﻏ ِﻔﺮ،اﺧﺬ ِ� ﺑِﻤﺎ �ﻘﻮلﻮن
Ya Allah, jangan Engkau siksa aku atas pujian mereka dan ampunilah aku
dari hal yang tidak mereka ketahui. H.R. Bukhari dalam kitab Adabul mufrad.

1
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Doa Dan Zikir Sebagai Pelindung Diri Dari Setan

 Penyakit: jenis dan pengobatannya:
Penyakit ada dua macam; penyakit jiwa dan penyakit jasmani. Penyakit jiwa
terbagi dalam dua macam:
1. Penyakit syubhat. Seperti yang dijelaskan oleh Allah  tentang orang
munafik:

َ ٌ َ َ ۡ َُ َ ٗ َ ُّ ُ َ َ َ ٞ ّ
ُُ
َ
ۡ ْ ُ َ
﴿ ِ� قلو� ِ ِهم َ َرض فزاده ُم ٱَ م َرضاۖ ولهم عذ
[١٠ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ اب أ ِ� ُم ۢ ب ِ َما �نوا يَ�ذِبُون

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi
mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. (Q.S. Al Baqarah: 10) .
2. Penyakit syahwat. Sebagaiman dijelaskan oleh Allah kepada para istri Nabi
:

ّ
َۡ
َ َۡ
ٞ
َ َۡ ََ
[٣٢ :  ﴾ ]اﻻﺣﺰاب.....  ف� �ض ۡع َن ب ِٱلق ۡو ِل � َي ۡط َم َع ٱَِي ِ� قلبِهِۦ َم َرض.... ﴿
Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang
yang ada penyakit dalam hatinya. (Q.S. Al Ahzab: 32).
Adapun penyakit raga: yaitu penyakit yang disebabkan bakteri atau virus yang
menyerang tubuh.
1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabuk mufrad no hadist 782.
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Terapi penyakit hati hanya diketahui melalui para rasul , karena hati yang
sehat adalah hati ( jiwa ) mengenal Rabb yang menciptakannya melalui Asma,
sifat, perbuatan dan syariat-Nya, hati yang lebih mendahulukan keridhaan dan
kecintaan-Nya, hati yang menjauhi larangan serta murka-Nya.
Terapi penyakit jasmani ada dua macam:
Pertama: dapat diketahui secara naluri oleh semua makhluk hidup. Hal ini
tidak membutuhkan konsultasi kepada dokter. Seperti menanggulangi rasa
lapar, haus dan lelah dengan melakukan hal yang sebaliknya.
Kedua:

pengobatan

yang

membutuhkan

ilmu

dan

pendidikan

untuk

mengetahuinya. Pengobatan ini biasanya melalui obat-obatan medis atau obatobat yang dijelaskan dalam Al Quran dan sunah, atau gabungan keduanya.
 Penyakit hati
Hati yang sakit adalah hati yang tidak sehat, menyimpang dari jalan-Nya. Dan
hati

yang

sehat

adalah

hati

mengenal,

mencintai

dan

mengutamakan

kebenaran. Maka hati yang sakit bisa jadi disebabkan oleh keraguan akan
sebuah kebenaran atau salah dalam memahami suatu argument dan bisa jadi
pula disebabkan oleh lebih mendahulukan hal lain daripada kebenaran.
 Orang-orang munafik mengidap penyakit hati yang disebabkan oleh keraguan
dan syubhat.
 Para pendosa mengidap penyakit syahwat.
 Jenis lain dari penyakit hati adalah riya', sombong, merasa diri lebih baik,
dengki, angkuh dan ingin menang sendiri dan tinggi hati, ingin mengusai
seluruhnya. Sesungguhnya penyakit- penyakit ini masih turunan penyakit
syubhat dan syahwat. Semoga Allah memberikan kita kesehatan jiwa dan raga.
 Mengusir gangguan setan baik jin maupun manusia:
 Allah memerintahkan dalam menghadapi musuh dari kalangan manusia
(hendaklah

menghadapinya

dengan)

lemah-

lembut

dan

berbuat

baik

kepadanya, semoga dirinya kembali kepada sifat dasarnya yang baik dan akhlak
mulia. Sebagaimana Allah  berfirman:
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ّ َ َ ُ َ ۡ َ َ
ّ ۡ َ ۡ ُ َ ّ ّ َ َ ُ َ َ َۡ
َ ََۡ
َ ﴿ َو َ� � َ ۡس
ٞ �َ ّ  َ� َنَّ ُهۥٞ ك َو َ� ۡي َن ُهۥ َع َ� ٰ َوة
ۚ
ِيم
ن
ي
ب
ِي
َ
ٱ
ا
ذ
إ
ف
ن
س
ح
أ
�
�
َ
ٱ
ب
ع
�
د
ٱ
ة
ئ
ي
َس
ٱ
�
و
ة
ن
س
�
ٱ
ي
و
ت
ِ
ِ
ِ
ٌِ�َ
ِ
ِ ِ
ّ
ّ
ّ
ٓ َ ّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُل
ٓ َ ّ َ َ ُل
َ ّ َ ُ
[٣٥ ،٣٤ : ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ٣ �ي
ٖ  وما َقَٮ ٰها ِ�َ ٱَِين ص�وا وما َقَٮ ٰها ِ�َ ذو ح ٍظ ع ِظ٣
Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan
cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada
permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang
baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan
tidak

dianugerahkan

melainkan

kepada

orang-orang

yang

mempunyai

keuntungan yang besar. (Q.S. Fushshilat: 34-35 )
 Allah memerintahkan kita agar meminta perlindungan-Nya dari musuh berupa
setan yang tidak menerima perlakuan baik dari kita, karena sifat dasarnya ingin
menyesatkan anak cucu Adam dan memusuhi mereka.
Allah  berfirman:

ّ َ َ ّ �َ ّ
ّ  فَٱ ۡس َتعِ ۡذ بٱ َِّ َِّ ُهۥ ُه َو ٱٞشَ ۡي َ�ٰن نَ ۡزغ
ُ سَ ِم
ُ يع ٱ ۡل َع
[٣٦ : ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ٣ لِيم
﴿ مَا َ�َنَك مِن ٱ
ِ ۖن
ِ

Dan jika syetan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah
perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui. (Q.S. Fushshilat: 36).
 Malaikat dan setan silih berganti mengusai hati manusia seperti silih
bergantinya siang dan malam. Di antara manusia ada orang yang malamnya
lebih panjang dari siangnya, di antara mereka ada orang yang siangnya lebih
panjang

dari

malamnya,

di

antara

mereka

ada

orang

yang

seluruh

kehidupannya adalah malam dan diantara mereka ada orang yang seluruh
kehidupannya adalah siang.
 Malaikat memiliki kekuatan dalam jiwa manusia sebagaimana halnya setan.
Dan setiap kali Allah memerintahkan kepada suatu hal bagi manusia maka
setan selalu menebar perangkapnya, berupa penyakit sikap ghuluw, melampaui
batas, kelalaian dan pelakasanaan secara tidak sempurna.
 Permusuhan setan terhadap anak cucu Adam:
 Allah memberikan tiga nikmat utama kepada makhluk (jin dan manusia) yang
dibebankan hukum taklif, yaitu: akal, agama dan kebebasan menentukan
pilihan.
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Iblis adalah makhluk pertama yang menyalahgunakan nikmat di atas dengan
menentang perintah Rabbnya. Lalu Iblis meminta diberi umur panjang hingga
hari kiamat guna menggunakna nikmat tersebut untuk menyesatkan anak cucu
Adam, dan memperindah maksiat sehingga mereka mau mengikutinya ke
neraka.

Allah  berfirman:

َ ۡ ْ ُ ُ
ُ َ ََٰۡ ّ ّ
َ
ۡ
ّ
ۡ ْ َدُوً�ۚ ِّ�َ َما يَ ۡد ُعوا
ّ
ُ و فَٱ َِّ ُذٞ ّ � ۡم َع ُد
َ ِ حِز َ� ُهۥ
ٰ
﴿ ِنَ ٱشَي�ن ل
[٦ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ٦ �
ع
َس
ٱ
ب
�
ص
أ
ِن
م
وا
ون
ك
�
وه
ِ
ِ
ِ
"Sesungguhnya
musuh(mu),

syaitan

karena

itu

adalah

musuh

sesungguhnya

bagimu,

syaitan-syaitan

maka
itu

anggaplah

hanya

ia

mengajak

golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala".
(Q.S. Faathir: 6)
Allah  berfirman:

َ ۡ ََٰۡ ّ ّ
ٞ و ُّ بٞ ّ ��ن َع ُد
ٰ
[٥ : ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ٥ �
ِ
ِ ِ ِنَ ٱشَي�ن ل........ ﴿
ِ �
"Sesungguhnya

syaitan

itu

adalah

musuh

yang

nyata

bagi

manusia".

(Q.S. Yusuf: 5)

 )) ﺮش إﺑﻠيﺲ ﻰﻠﻋ اﺒﻟﺤﺮ ﻓﻴﺒﻌﺚ ﺮﺳاﻳﺎه ﻓﻴﻔﺘﻨﻮن: ﻳﻘﻮل  ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
. ﻓﺄﻋﻈﻤﻬﻢ ﻋﻨﺪه أﻋﻈﻤﻬﻢ ﻓﺘﻨﺔ(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ،ﻨﻟﺎس
Dari Jabir  berkata: aku mendengar rasulullah  bersabda: "Sesungguhnya
singgasana Iblis berada di lautan. Lalu dia mengirim pasukannya untuk
menyesatkan manusia, maka prajurit yang paling di sisi Iblis adalah yang paling
menyesatkan manusia". H.R. Muslim. 1.
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 Bentuk- bentuk permusuhan setan:
 Permusuhan setan terhadap manusia sangat beragam baik dalam bentuk dan
rupa, di antara yang ditunjukkannya terhadap bani Adam adalah:

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2813.
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Menyesatkan anak cucu Adam dengan membuat indah (dalam pendangan
mereka) suatu kejahatan dan dosa, kemudian setan berlepas tangan dari
mereka.
Menyesatkan anak cucu Adam dengan menebar perasaan was-was dalam
beramal.
Menyesatkan anak cucu Adam dengan mengumbar janji- janji dan harapan dan
mengganggu hubungan sesama manusia.
Mendorong manusia untuk melakukan maksiat dan seluruh perbuatan haram.
Setan selalu siaga setiap manusia ingin melakukan kebajikan

dengan

menghalangi, melamperlambat, menghadang serta menakut-nakuti manusia
jika terus melakukan kebajikan.
Setan berusaha menghasut sesama manusia dan memunculkan permusuhan
dan kebencian sesama mereka.
Setan berusaha membangkitkan iri dan dengki di hati manusia.
Menyakiti manusia dengan berbagai kejahatan dan penyakit serta memalingkan
manusia dari jalan Allah semampunya.
Setan mengencingi telinga seorang muslim saat dia tidur hingga tertidur sampai
pagi, serta membuat ikatan di kepala manusia yang membuatnya tidak terjaga
di waktu malam.
Maka barangsiapa yang mendengarkan, mentaati serta tunduk terhadap setan
sesungguhnya dia telah berada di barisan setan, di mana di hari kiamat nanti
akan dikumpulkan bersamanya di neraka. Dan barangsiapa yang mentaati
Rabbnya, menentang setan maka dia akan dilindungi darinya dan Allah akan
memasukkannya ke surga.
Allah  berfirman:

ّ
ّ ٓ ََ ٰ َۡ ّ
َ ٰ ٓ �ْۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ّ ۡ َ ٰ ُ َ َ َ ٰ ُ ۡ ۡ َ ّ ُو
َ
ۡ
ُ
ۡ
ُشَ ۡي َ�ٰن ُهم
﴿ ٱستحوذ علي ِهم ٱشَي�ن فأ�سٮهم ذِكر ٱَِۚ َ�ِك حِزب ٱشَي� ِ�ن �� ِنَ حِزب ٱ
ِ
َ ُ َٰ ۡ
[١٩ : ﴾ ]ﻤﻟﺠﺎدﻟﺔ١ �ون
ِ �ٱل
"Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah;
mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan
syaitan itulah golongan yang merugi". (Q.S. Al Mujadilah: 19).
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Allah  berfirman:

ٓ
َ ۡ َ ۡ َ َ
ّ
َ َ
ُ ُٓ
ّ
َهَنَ َم َج َزاؤ� ۡم َج َزا ٗء
َب � َمن تب ِ َعك م ِۡن ُه ۡم َإِن
﴿ قال ٱذه
َۡ
ۡ َ َ
َ َ ۡ ۡ ََ َ ۡ َ
َ َ
بِصوت ِك وأج
لِب عل ۡي ِهم �ِ ۡيلِك َو َرجِلِك َوشارِ� ُه ۡم ِ� ٱ� ۡم َ� ٰ ِل
ٗ
ۡ
َ
َ َ َ َ َۡ
ّ
َ
ً ُغ ُر
ٰ َ �نۚ َوٞ ٰ�َ ك َعل ۡي ِه ۡم ُسل
 ِنَ ع َِبادِي ليس ل٦ ورا
[٦٥ ،٦٣ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٦ �� ب ِ َر ّ�ِك َو� ِي

َ َمن ٱ ۡس َت َط ۡع
ت م ِۡن ُهم
ِ
ّ ُ َۡ ّ ُ ُ ُ َ
َ�ِ يعِدهم ٱشَي�ٰن

ۡ
ٗ َُّ ۡوف
 َوٱ ۡس َتفزِ ۡز٦ �ور
َ َۡ
ُ
َوٱ� ۡو� ٰ ِد َوع ِۡده ۡ ۚم َو َما

"Tuhan berfirman: "Pergilah, barangsiapa di antara mereka yang mengikuti kamu,
maka sesungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua, sebagai suatu
pembalasan yang cukup. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara
mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda
dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta
dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh
syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka Sesungguhnya hamba-hambaKu, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhan-mu sebagai
Penjaga". (Q.S. Al Israa': 63 – 65) .

 ))ن الﺸﻴﻄﺎن ﻗﻌﺪ ﻻﺑﻦ آدم ﺑﺄﻃﺮﻗﻪ ﻓﻘﻌﺪ ﻪﻟ: ﻳﻘﻮل  ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺳﺮﺒة ﺑﻦ أﻲﺑ ﻓﺎﻛﻪ
  ﻗﻌﺪ ﻪﻟ ﺑﻄﺮ�ﻖ اﻬﻟﺠﺮة. �ﺴﻠﻢ وﺗﺬر دﻳﻨﻚ ودﻳﻦ آﺑﺎﺋﻚ وآﺑﺎء أﺑﻴﻚ ﻓﻌﺼﺎه ﻓﺄﺳﻠﻢ: ﻓﻘﺎل،ﺑﻄﺮ�ﻖ اﻹﺳﻼم
 ﻢ ﻗﻌﺪ ﻪﻟ. ﺎﺟﺮ وﺗﺪع أرﺿﻚ وﺳﻤﺎءك و�ﻧﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﻤﻟﻬﺎﺟﺮ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮس ﻲﻓ اﻟﻄﻮل ﻓﻌﺼﺎه ﻓﻬﺎﺟﺮ:ﻓﻘﺎل
.اﺠﻟﻬﺎد ﻓﻘﺎل ﺠﺗﺎﻫﺪ ﻓﻬﻮ ﺟﻬﺪ اﻨﻟﻔﺲ واﻤﻟﺎل ﻓﺘﻘﺎﺗﻞ ﻓﺘﻘﺘﻞ ﻓﺘﻨﻜﺢ اﻤﻟﺮأة و�ﻘﺴﻢ اﻤﻟﺎل ﻓﻌﺼﺎه ﻓﺠﺎﻫﺪ
. (( ﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﻟنﺴﺎﻲﺋ...  ﻓﻌﻞ ذلﻚ ﺎﻛن ﺣﻘﺎ ﻰﻠﻋ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﺪﺧﻠﻪ اﺠﻟﻨﺔ:ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ
Dari Saburah bin Abi Fakih  berkata: "Aku mendengar rasulullah  bersabda:
"Sesungguhnya

setan

duduk

(menghalangi)

manusia

pada

jalannya

dia

menghalanginya memluk Islam, dia membisikkan: "Kenapa engkau masuk Islam
dan meninggalkan agamamu dan agama nenek-moyang mu? Maka hamba
tersebut menentang bisikan setan itu lalu dia masuk Islam. Kemudian setan
duduk (menghalangi manusia) di jalan hijrah seraya membisikkan: "Tidak ada
gunanya

bagimu

berhijrah

dan

meniggalkan

negrimu

dan

rumahmu,

perumpamaan orang yang berhijrah bagaikan kuda yang dicocok hidungnya.
Maka hamba tersebut menentang bisikan setan dan dia tetap berhijrah.
Kemudian

setan

membisikkan:

duduk

"Tidak

ada

((menghalangi
gunanya

manusia)

engkau

di

berjihad,

jalan

jihad

hal

itu

seraya
hanya

menghabiskan harta dan jiwa, seandainya engkau terbunuh istrimu akan

251

dinikahi orang dan hartamu akan diambil ahli waris. Maka hamba tersebut
menentang bisikan setan itu dan pergi berjihad.
Rasulullah  bersabda: "Maka barangsiapa yang terus melakukan kebajikan
niscaya Allah mesti memasukkannya ke dalam surga …". H.R. Ahmad dan
Nasa'i.

1

 Jalan- jalan setan:
 Arah jalan yang ditempuh oleh setan (dalam menggoda manusia) ada empat:
Arah kanan, kiri, depan dan belakang. Jalan manapun yang akan ditempuh
manusia di sana ada setan yang siap menghadang.
 Jika seseorang ingin menempuh jalan ketaatan maka dia mendapatkan setan
memperlambat serta menghalangi langkahnya.
 Dan jika dia menempuh jalan maksiat niscaya dia mendapatkan setan
mendukung, mendorong serta menganjurkannya.
Allah  berfirman:

َ َۡ ّ ُّ
ۡ َ
َ
َ َ ٰ َ ۡ ُ َ ّ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُدَن
ّ ١ يم
َ ك ٱل ۡ ُم ۡس َت ِق
ۢ
ِ
� �يۡ ِدي ِه ۡم َوم ِۡن خل ِف ِه ۡم َو� ۡن
�
م
ن
م
ه
َِيَن
�
َُم
ص�ط
ِ ﴿ قال فبِما أغو�ت ِ� �� َ لهم
ِ
َ ۡ ُ ََ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ٓ َ َ َ َ ۡ َٰ َۡ
َ �كِر
ٰ
[١٧ ،١٦ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ �ن
�د أ��هم
ِ ��ي�ن ِ ِهم وعن شما�ِلِ ِهمۖ و
ِ
Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benarbenar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus,
kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka,
dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan
mereka bersyukur (taat). (Q.S. 16- 17).

 Pintu- pintu masuk bagi setan:
Setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui tiga pintu: syahwat, marah dan
hawa nafsu.
Syahwat kebinatangan menyebabkan manusia menganiaya dirinya sendiri, di
antara akibatnya adalah sesorang besifat tamak dan bakhil.
1

. Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist: 16054 dan Nasa'i no hadist : 3134.
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Marah buas, ini suatu penyakit yang lebih berbahya dari syahwat. Yang
menyebabkan seseorang menganiaya dirinya dan orang lain. Diantara akibatnya
adalah merasa tinggi hati dan sombong.
Nafsu (karena tipu daya) setan, penyakit ini lebih berbahaya daripada marah.
Yang menyebabkan seseorang berbuat melampaui batas hingga terhadap
Rabbnya dalam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Di antara akibatnya adalah
terjadinya kekufuran dan bid'ah.
Dosa yang sering terjadi pada makhluk adalah dosa yang disebabkan karena
sifat kebinatangan dan dari pintu ini dia terjerumus ke pintu-pintu yang lain.

 Langkah-langkah setan:
Seluruh bentuk kejahatan di muka bumi ini penyebab utamanya adalah setan
melalui tipu dayanya yang dapat disimpulkan dalam tujuh langkah. Setan
selalu

menapakinya

sampai

seorang

terjerumus

ke

dalam

salah

satu

perangkapnya.
 Dosa terbesar yang sangat diinginkan setan untuk dilakukan oleh manusia
adalah syirik, kafir serta menentang Allah dan rasul-Nya .
 Jika hal itu tidak berhasil maka setan masuk ke langkah berikutnya yaitu
bid'ah.
 Jika tidak berhasil, maka setan menjerumuskannya agar dia melakukan salah
satu dosa besar.
 Jika tidak mampu maka dia berusaha menjerumuskan manusia untuk
melakukan dosa-dosa kecil.
 Jika tidak berhasil maka dia berusaha menyibukkan orang tersebut dengan hal
yang mubah, yang tidak ada pahala dan siksa dengan melakukannya sehingga
orang itu lalai melakukan hal- hal yang wajib.
 Jika tidak berhasil dia berusaha menyibukkan orang tersebut untuk melakukan
hal- hal yang sunat yang menyebabkan orang tersebut lalai melakukan hal- hal
yang fardhu.
 Jika cara ini juga tidak berhasil, maka setan mengerahkan seluruh pasukannya
untuk mengusai orang tersebut dengan berbagai gangguan dan penindasan.
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 Seorang mukmin selalu berjuang melawan setiap godaan sehingga dia wafat
dan brtemu Allah. Semoga Allah memberi keistiqamahan dan inayah-Nya
kepada kita.
 Perlindungan diri dari gangguan setan:
 Seorang hamba selayaknya membentengi diri dari gangguan setan dengan
pertahanan yang telah dijelaskan dalam Al Quran dan hadist–hadist shahih
berupa doa dan zikir. Karena Al Quran dan hadist adalah penawar, rahmat,
petunjuk serta perlindungan dari kejahatan di dunia dan akhirat–dengan izin
Allah .
 Diantara bentuk pertahanan tersebut adalah:
 Pertahanan pertama: Isti'azah kepada Allah Yang Maha Besar (yaitu dengan
membaca: A'uzubillah). Allah telah memerintahkan Rasul-Nya untuk memohon
perlindungan kepada-Nya dalam setiap kondisi, khususnya saat hendak
membaca Al quran, saat marah, saat was- was dan saat bermimpi buruk.
Allah  berfirman:

ۡ ُ ّ َ ُ ُ ّ ّ ۡ َ ۡ َ ٞ ۡ َ َ ۡ ّ َ َ ّ �َ ّ
َ
ُ
[٣٦ : ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ٣ ﴿ مَا َ�َنَك مِن ٱشَي�ٰ ِن نزغ فٱستعِذ ب ِٱَِۖ ِنَهۥ هو ٱسَ ِميع ٱلعلِيم

Dan jika syetan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah
perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui. (Q.S. Fushshilat: 36 ) .
Allah  berfirman:

ََ َ ْ ُ َ َ َ ّ ََ ٌ َ ۡ ُ َُ َ َۡ ُ ّ
ّ َ ّ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُۡ َ ََۡ َ َ
َ
ۡ
ّ
ٰ�
ٰ
ٰ
 ِنَهۥ ليس �ۥ سل�ن � ٱَِين ءامنوا و٩ جي ِم
ِ َ﴿ فإِذا قرأت ٱلقرءان فٱستعِذ ب ِٱَ ِ مِن ٱشَي� ِن ٱر
َ ُّ
[٩٩ ،٩٨ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٩ َر ّ� ِ ِه ۡم َتَوَ� َون
"Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan
kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada
kekuasaannya atas

orang-orang

yang

beriman

dan

bertawakkal

kepada

Tuhannya. (Q.S. An Nahl: 98 – 99 ).
 Pertahanan kedua: Membaca bismillah. Bismillah menghalangi setan ikut serta
saat seseorang makan, minum, bersenggama, masuk rumah dan dan seluruh
kondisinya.
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ّ
ّ
ﺳ
، ﻨﺪ دﺧﻮﻪﻟ- ﻓﺬﻛﺮ ا�َ –ﻌﺎﻰﻟ، )ذا دﺧﻞ الﺮﺟﻞ ﺑيﺘﻪ: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﻤﻌﺖ ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
ِ
ّ
 ﻋﻨﺪ- و�ذا دﺧﻞ ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮ ا�َ –ﻌﺎﻰﻟ، ﻻ ﻣﺒﻴﺖ ﻟ�ﻢ و ﻋﺸﺎء: ﻗﺎل الﺸﻴﻄﺎن ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ،وﻋﻨﺪ ﻃﻌﺎﻣﻪ
ّ
( در�ﺘﻢ اﻤﻟﺒﻴﺖ واﻟﻌﺸﺎء: ﻗﺎل، ﻋﻨﺪ ﻃﻌﺎﻣﻪ- و�ذا لﻢ ﻳﺬﻛﺮ ا�َ –ﻌﺎﻰﻟ، ر�ﺘﻢ اﻤﻟﺒﻴﺖ: ﻗﺎل الﺸﻴﻄﺎن،ﺧﻮﻪﻟ
.َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Jabir  berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: “Apabila seorang
lelaki memasuki rumahnya lalu mengucapkan " bismillah" ketika masuk, dan
ketika

makan,

syetan

berkata

kepada

teman-temannya:

“Kalian

tidak

mendapatkan tempat menginap dan makan malam”, namun apabila ia masuk
rumahnya dan tidak mengucapkan "bismillah" maka syetan berkata: “Kalian
mendapatkan tempat menginap”, lalu apabila ia tidak mengucapkan "bismillah"
ketika makannya, syetan berkata: “Kalian telah mendapatkan tempat menginap
dan makan”. HR. Muslim.

1

583F

َ ْ ّ
 �  اَلﻠَّﻬُﻢَّ ﺟَﻨِّبْﻨَﺎ الﺸَﻴ َﻄﺎن: )ﻮ أن أﺣﺪ�ﻢ إذا أﻰﺗ أﻫﻠﻪ؛ ﻗﺎل: ﻗﺎل   اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ََ ٌ َّ
َ َ
.ﻴﻪ
ِ ِّﺐِ الﺸَّﻴْﻄَﺎن ﻣﺎ رَزَ�ْﺘَﻨَﺎ؛ ﻓﻘﻲﻀ ﺑيﻨﻬﻤﺎ وﺪﻟ؛ لﻢ ﻳﺮﻀه الﺸﻴﻄﺎن أﺑﺪا( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Ibnu Abbas  dari Nabi  bersabda: “Jika salah seorang kalian mendatangi
isterinya (bersetubuh) lalu ia mengucapkan :

ّ
َ ْ ّ
َﻨِّﺐ
َ ْ
 ﺟَﻨِّبْﻨَﺎ الﺸَّﻴْﻄَﺎنَ وَﺟ ِ الﺸَﻴ َﻄﺎن َﻣﺎ َر َز�ﺘَﻨﺎ
َاَلﻠَّﻬُﻢ
(Ya Allah, jauhkanlah kami dari syetan, dan jauhkanlah syetan dari rezki yang
akan Engkau berikan kepada kami), lalu ditakdirkan dari hubungan tersebut
lahirnya seorang anak baginya, syetan tidak akan bisa menimpakannya
kemudharatan selamanya”. Muttafaq ’alaih. 2
584F

Pertahanan ketiga: Membaca mu'awwizatain saat hendak tidur, setelah shalat,
saat sakit dan lain-lain. Mu'awwizatain adalah surat Al Falaq dan An Naas:

َ َۡ ّ َ ُ ُ َ ُۡ
[١ : ﴾ ]اﻟﻔﻠﻖ١ ب ٱلفل ِق
ِ ﴿ قل أعوذ بِر

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, (Q.S. Al
Falaq: 1)

1
2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2018.
. muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 7396 dan Muslim no hadist : 1432.
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ُ ُ َ ُۡ
ّ وذ ب َر
ِ َّب ٱ
[١ : ﴾ ]ﻨﻟﺎس١ اس
ِ ِ ﴿ قل أع
Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai)
manusia. (Q.S. An Naas: 1)

 � اﺠﻟﺤﻔﺔ واﻷﺑﻮاء إذ ﻏﺸيﺘﻨﺎ ر�ﺢ وﻇﻠﻤﺔ  ﺑيﻨﺎ أﻧﺎ أﺳ� ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل ﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﺎﻋمﺮ
َ َۡ ّ َ ُ ُ َ ُۡ
ُ ُ َ ُۡ
ّ وذ ب َر
ِ َّب ٱ
﴾
١
ق
﴾ ١ اس
ع
أ
ل
ق
﴿
و
ِ  ﻳﺘﻌﻮذ ﺑـ ﴿ قل أعوذ بِر  ﻓﺠﻌﻞ رﺳﻮل اﷲ،ﺷﺪﻳﺪة
ِ ِ
ِ ب ٱلفل
 أﺧﺮﺟﻪ. ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﺆﻣﻨﺎ ﺑﻬﻤﺎ ﻲﻓ الﺼﻼة: ﻓﻤﺎ ﺗﻌﻮذ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﺘﻌﻮذ ﺑﻤﺜﻠﻬﻤﺎ(( ﻗﺎل، ))ﻳﺎ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻌﻮذ ﺑﻬﻤﺎ:و�ﻘﻮل
.ﻤﺣﺪ وأﺑﻮ داود
Dari Uqbah bin 'Amir  berkata: saat aku berjalan bersama Rasulullah 
antara Juhfah dan Abwa' malam itu angin bertiup kencang dan gelap gulita.
Maka rasulullah  memohon perlindungan Allah dengan membaca surat Al
Falaq:

َ َۡ ّ َ ُ ُ َ ُۡ
[١ : ﴾ ]اﻟﻔﻠﻖ١ ب ٱلفل ِق
ِ ﴿ قل أعوذ بِر

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, (Q.S. Al
Falaq: 1)
Dan surat An Naas:

ُ ُ َ ُۡ
ّ وذ ب َر
ِ َّب ٱ
[١ : ﴾ ]ﻨﻟﺎس١ اس
ِ ِ ﴿ قل أع

Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai)
manusia. (Q.S. An Naas: 1)
Lalu bersabda: Hai Uqbah mohonlah perlindungan Allah dengan membaca dua
surat tersebut, karena tidak ada cara berlindung yang menyamai keduanya".
Uqbah berkata: "Aku mendengar Rasulullah  membacanya saat mengimami
shalat. H.R. Ahmad dan Abu Daud.

1

58F

 Pertahan keempat: Membaca ayat Kursy:

ّ
ﺳ
 ﻓﺄﺗﺎ� آت ﻓﺠﻌﻞ �ﺜﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﺄﺧﺬﺗﻪ، ﺑﻔﻆ ز�ة رمﻀﺎن َ�ُﻮل ا
َ�� ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
ّ
ُ ّ َ َٓ ُّ
َُ
َ � إِ� ٰ َه ِ�َ ه َو
 ﴿ ٱ: ا أو�ﺖ إﻰﻟ ﻓﺮاﺷﻚ ﻓﺎﻗﺮأ آﻳﺔ الﻜﺮﻲﺳ: ﻓﻘﺎل َ
ِ  رﻓﻌﻨﻚ إﻰﻟ رﺳﻮل ا:ﻓﻘﻠﺖ
1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 17483 dan Abu Daud no hadist: 1463.
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ُ َُّ ٱ ۡلَي
ُّ ٱ ۡل
:  ل اﻨﻟﻲﺒ...  وﻻ ﻳﻘﺮ�ﻚ ﺷﻴﻄﺎن ﺣﻰﺘ ﺗﺼﺒﺢ، ﴾ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻦ ﻳﺰال ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ا�َّ ﺣﺎﻓﻆ..... ۚ وم
.  واه اﺒﻟﺨﺎري.( ذاك ﺷﻴﻄﺎن، وﻫﻮ ﻛﺬوب،) أﻣﺎ إﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺪﻗﻚ

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  mempercayakanku menjaga harta
zakat bulan Ramadhan, lalu ada seseorang yang datang meraup makanan maka
aku mengangkapnya dan berkata: “Demi Allah, engkau akan kuadukan kepada
Rasulullah ”, ia berkata: “Bila engkau hendak berada di atas tempat tidurmu,
bacalah ayat kursi:

ُ َُّ ٱ ۡلَي
ُ ّ ﴿ٱ
ُّ َ َ�ٓ إِ َ� ٰ َه ِ � َّ ُه َو ٱ ۡل
[٢٥٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة..... ۚ وم
(Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup
kekal

lagi

terus

menerus

mengurus

(mahluk-Nya)...hingga

akhir

ayat,

sesungguhnya engkau selalu berada di dalam penjagaan Allah dan syetan tidak
akan mendekatimu hingga waktu pagi”, maka Nabi  bersabda: “Sesungguhnya
dia berkata jujur kepadamu dalam hal ini, padahal dia adalah seorang pendusta,
Itulah syetan”. HR. Bukhari. .

1
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Pertahanan kelima: Membaca dua ayat terakhir surat Al Baqarah yaitu:

َ َ َُٓ ُ ُ ّ َ َ َ
َ ُ ۡ ُۡ َ ّّ
ۡ
[٢٨٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة.......... ون
ۚ ﴿ ءامن ٱرَسول بِما أنزِل إِ�هِ مِن َ�ِهِۦ وٱلمؤمِن

( )ﻣﻦ ﻗﺮأ ﻳت� ﻣﻦ آﺧﺮ ﺳﻮرة اﺒﻟﻘﺮة ﻲﻓ ﻴﻟﻠﺔ ﻛﻔﺘﺎه:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل  أﻲﺑ مﺴﻌﻮد اﺒﻟﺪري
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Mas’ud Al Badri  berkata: Rasulullah 

bersabda:

“Barangsiapa

yang membaca dua ayat terakhir surat Al Baqarah di suatu malam, maka hal itu
cukuplah baginya (sebagai pelindung dari kejahatan)”. Muttafaq ’alaih.

2
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 Pertahanan keenam: Membaca surat Al Baqarah:

ّ
ﺳ
 ))ﺗﻌﻠﻮا ﺑﻴﻮﺗ�ﻢ ﻣﻘﺎﺑﺮ إن الﺸﻴﻄﺎن ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﺒﻟﻴﺖ اﺬﻟي: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
.ﻘﺮأ ﻓﻴﻪ ﺳﻮرة اﺒﻟﻘﺮة(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ

1
2

. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5010.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 4008 dan Muslim no hadist : 807.
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Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: "Janganlah kalian jadikan
rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang di
dalamnya di baca surat Al Baqarah". H.R. Muslim . 1
58F

 Pertahanan

ketujuh:

Banyak

berzikir,

membaca

Al

quran,

bertasbih,

bertahmid, bertakbir dan bertahlil.

َُّ�َ إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا
َ
ّ
ُ ْ ْ
َ
ﺳ
ﻚَ ﻪﻟُ ﻪﻟَُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟَُ اﺤﻟَﻤ ُﺪ َوﻫ َﻮ
ْ�َِوَﺣْﺪَهُ ﻻ ﺮﺷ
) : ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻋﻦ ﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ

 و�ﻴﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﺋﺔ، و�ﺘﺒﺖ ﻪﻟ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺴﻨﺔ، ﻲﻓ ﻳﻮم ﻣﺎﺋﺔ مﺮة ﺎﻛﻧﺖ ﻪﻟ ﻋﺪل ﻋﺮﺸ رﻗﺎب،ٌّ ﻲﺷَْءٍ ﻗَﺪِﻳْﺮ
 ولﻢ ﻳﺄت أﺣﺪ ﺑﺄﻓﻀﻞ مﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ؛ إﻻ رﺟﻞ ﻋﻤﻞ، و�ﻧﺖ ﻪﻟ ﺣاً ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن ﻳﻮﻣﻪ ذلﻚ ﺣﻰﺘ ﻳﻤﻲﺴ،يﺌﺔ
.�ﺮﺜ ﻣﻦ ذلﻚ( ﻣﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Siapa yang mengucapkan:

ْ
َُّ�َ إِﻻَّ ا
َ ْ َ
َ
َ
َ ُ ﻪﻟَُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟَُ اﺤﻟ َ ْﻤ ُﻫ
َ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳْ ٌﺮ
ﻮَ ﻰﻠﻋ
ﻚَ ﻪﻟ
ْ�َِوَﺣْﺪَهُ ﻻ ﺮﺷ
(Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, Yang
Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, dan
bagi-Nya segala pujian dan Dia berkuasa terhadap segala sesuatu) dalam satu
hari

seratus

kali,

niscaya

diberikan

baginya

pahala

sebanding

dengan

memerdekakan sepuluh orang budak, dan ditulis untuknya seratus kebajikan,
dihapuskan darinya seratus keburukan, dan ia terlindungi dari syetan di hari itu
hingga sore dan tidak seorangpun yang lebih utama daripada dirinya kecuali
seseorang yang mengamalkan lebih banyak darinya”. Muttafaq alaih.

2
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 Pertahanan kedelapan: Membaca do'a saat keluar rumah.

َ
ّ َ ّْ
 َوﻻ، َ� ا
ِ َ ﺗَﻮَ�َﻰﻠﻋ،َِّ� ا: )إذا ﺧﺮج الﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺑيﺘﻪ ﻓﻘﺎل: ﻗﺎل  اﻨﻟﻲﺒ ﻋﻦ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ
ّ
َ
 ﻛﻴﻒ: ﻓﻴﻘﻮل ﻪﻟ ﺷﻴﻄﺎن آﺧﺮ، ﻓﺘﻨﻰﺤ ﻪﻟ الﺸﻴﻄﺎن، ﺖ و�ﻔﻴﺖ ووﻗﻴﺖ: ﻘﺎل ﻪﻟ.ﷲ
ِ ﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ إِﻻَ ﺑِﺎ
. واه أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي.(�ﻚ ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﻫﺪي و�ﻲﻔ وو
Dari Anas bin Malik  bahwa Nabi  bersabda: “Apabila seseorang keluar dari
rumahnya lalu mengucapkan :

ّ
َ
َ
ﷲ
ﺎ
ﺑ
َ ﻗُﻮَّةَ إِﻻ
 ﺣَﻮْلَ وَﻻ
 وَﻻ،َِّ�ﻮَ�َّْﺖُ ﻰﻠﻋََ ا
َ ﺗ،
ِ ِ
1
2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 780.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6403 dan Muslim no hadist : 2691.
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(Bismillah aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali
dengan Allah) akan dikatakan kepadanya “Engkau telah ditunjuki, dan telah
dicukupi, dan telah dijaga dan syetan menjauh darinya, dan setan yang lain
berkata kepadanya: Bagaimana mungkin engkau bisa menggoda seseorang yang
telah ditunjuki, dan telah dicukupi, dan telah dijaga”. HR Abu Daud, Tarmizi. 1
 Pertahanan kesembilan: berdo'a saat singgah di suatu tempat.

ًﻣ�ﻻ
ُُْ َ
ّ
ﺳ
 أﻋﻮذ:ﻓﻠﻴﻘﻞ
 )إذا ﻧﺰل أﺣﺪ�ﻢ: ﻳﻘﻮل َ�ُﻮل ا
َﺎﻟﺖ ﺳﻤﻌﺖ ر
 ﻋﻦ ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﻜﻴﻢ
ِ
َ
ِ ا�َِّ اﺘﻟَّﺎﻣَّﺎتِ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِّ َ ﺎ
. ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻀه ﻲﺷء ﺣﻰﺘ ﻳﺮﺤﺗﻞ ﻣﻨﻪ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ،ﻣ َﺧﻠَﻖ
Dari Khaulah binti Hakim  berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda:
“Apabila salah seorang kamu singgah di suatu tempat maka ucapkanlah:

َ َ
َِﻣِﻦْ ﺮﺷ
ّ َﻣﺎ ﺧﻠ َﻖ
ِذُ ﺑِ�َﻠِﻤَﺎتِ ا�َّ اﺘﻟَّﺎﻣَّﺎت
ِ
(Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan mahluk-Nya),
niscaya dia tidak akan terkena gangguan apapun sehingga dia meninggalkan
tempat tersebut”. HR. Muslim. . 2
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 Pertahanan kesepuluh: Menahan menguap dan meletakkan tangan di mulut.

ّ
ﺳ
 ) إذا ﺗﺜﺎءب أ�ﻢ؛ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﺑﻴﺪه ﻰﻠﻋ ﻓﻴﻪ؛ ﻓﺈن: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل  أﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري
ِ
.الﺸﻴﻄﺎن ﻳﺪﺧﻞ( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
Dari Abu Sa'id Al Khudri  berkata: “Rasulullah 

bersabda: “Apabila salah

seorang kalian menguap, maka tahanlah dengan meletakkan tangan pada mulut
karena sesungguhnya syetan berusaha masuk”. HR. Muslim.

3
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 ﻓﺈذا ﺗﺜﺎءب أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠﻴﻜﻈﻢ ﻣﺎ، )ﺘﻟﺜﺎؤب ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن: ﻗﺎل  أن رﺳﻮل اﷲ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
.اﺳﺘﻄﺎع( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Dari Abu Hurairah  bahwa rasulullah  bersabda: “menguap itu berasal dari
syetan maka apabila salah seorang kamu menguap hendaklah menahan
semampunya”. Muttafaq alaih.

4

593F

1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5095 dan Tirmizi no hadist 3426.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2708.
3
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2995.
4
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6223 dan Muslim no hadist : 2994.
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 Pertahanan kesebelas: azan

ّ
ﺳ
 وﻪﻟ ﺮﺿاط ﺣﻰﺘ ﻻ �ﺴﻤﻊ، أدﺑﺮ الﺸﻴﻄﺎن، ) ﻧﻮدي ﺑﺎلﺼﻼة: ﻗﺎل َ�ُﻮل ا
َن ر
 ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
� أﻗﺒﻞ ﺣﻰﺘ �ﻄﺮ ﺑ، ﺣﻰﺘ إذا ﻗﻲﻀ اﺘﻟﺜﻮ�ﺐ، أﻗﺒﻞ ﺣﻰﺘ إذا ﺛﻮب لﻠﺼﻼة أدب، ﻓﺈذا ﻗﻲﻀ اﻨﻟﺪاء

(! ﺣﻰﺘ ﻳﻈﻞ الﺮﺟﻞ ﻣﺎ ﻳﺪري �ﻢ ﺻ�؟، اذﻛﺮ ﻛﺬا! واذﻛﺮ ﻛﺬا! ﺎ لﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ: ﻳﻘﻮل،ﻤﻟﺮء وﻧﻔﺴﻪ
ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Bila azan shalat
dikumandangkan syetan lari dengan mengeluarkan kentut sehingga seseorang
tidak mendengar suara azan, dan apabila azan selesai dikumandangkan syetan
datang kembali hingga apabila iqomat dikumandangkan syetan kembali lari
hingga apabila iqomat selesai syetan datang lagi kemudian mengganggu pikiran
orang yang sedang shalat, dia berkata: “Ingat ini, ingat itu”, sesuatu yang tidak
pernah dia ingat sebelumnya sehingga seorang lelaki tidak tahu berapa
rakaatkah dia shalat”. Muttafaq ’alaih.

1
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 Pertahanan kedua belas: Membaca do'a memasuki masjid

)) : ﻪ ﺎﻛن إذا دﺧﻞ اﻤﻟﺴﺠﺪ ﻗﺎل  ﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رﻲﺿ اﷲ ﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ:ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻗﺎل
ْ ّ
 ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄ،ِ اﻟْﻘَﺪِﻳْﻢ
: ﻗﺎل، ﻧﻌﻢ: أﻗﻂ ؟ ﻗﻠﺖ:ﺎنِ الﺮَ ِﺟﻴ ِﻢ (( ﻗﺎل
َ
ِ وَﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻪ،ِ وَ�ِﻮَﺟْﻬِﻪ اﻟْﻜَﺮِ�ْﻢ،ِﻋُﻮْذُ ﺑِﺎﷲِ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢ
ِ
. أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود. ﻔﻆ ﻣ� ﺳﺎﺋﺮ اﻴﻟﻮم:ﻓﺈذا ﻗﺎل ذلﻚ ﻗﺎل الﺸﻴﻄﺎن
Dari

Uqbah,

dia

berkata:

Abdullah

bin

Amru

radhiyallahu

`anhuma

menceritakan kepada kami dari Nabi  bahwa beliau saat memasuki masjid
membaca:

ْ ّ
 ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄ،ِ اﻟْﻘَﺪِﻳْﻢ
ﺎنِ الﺮَ ِﺟﻴ ِﻢ
َ
ِ وَﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻪ،ِ وَ�ِﻮَﺟْﻬِﻪ اﻟْﻜَﺮِ�ْﻢ،ِﻋُﻮْذُ ﺑِﺎﷲِ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢ
ِ
"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya Yang Mulia
dan kekuasaan-Nya yang abadi, dari setan yang terkutuk".
"Apakah
1

cukup

itu

saja?

Abdullah

berkata:

"Ya".

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 608 dan Muslim no hadist : 389.
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Uqbah berkata:

Abdullah

berkata:

"Barangsiapa yang membacanya maka setan akan berkata: "Orang ini
terlindungi dari gangguanku sepanjang hari ini". HR. Abu Daud.

1

 Pertahanan ketiga belas: Membaca doa keluar masjid.

ّ
َلﻠَّﻬُﻢ
: ﻴﻟﻘﻞ  ))ﺧﻞ أﺣﺪ�ﻢ اﻤﻟﺴﺠﺪ ﻓﻠيﺴﻠﻢ ﻰﻠﻋ اﻨﻟﻲﺒ: ﻗﺎل  أن رﺳﻮل اﷲ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ْ َ ْ َ َ ﺘِﻚ
ْ ّ
َّﻬُﻢَّ اﻋْﺼِﻤْ�ِْ ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄ
َ
.ِ((َﺎنِ الﺮَ ِﺟﻴﻢ
: ﻴﻟﻘﻞ �ْﺘَﺢْ ﻲﻟ أﺑﻮاب َ  و�ذا ﺧﺮج ﻓﻠيﺴﻠﻢ ﻰﻠﻋ اﻨﻟﻲﺒ
ِ
.أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: " Apabila salah seorang di
antara kalian memasuki masjid maka ucapkanlah shalawat kepada Nabi dan
ucapkan:

َ َْﻤ
ﺣ ِﺘﻚ
ََّﻬُﻢَّ ا�ْﺘَﺢْ ﻲﻟِْ أَﺑْﻮَابَ ر
“Ya Allah , bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.”
Dan bila keluar maka ucapkanlah shalawat kepada Nabi  dan ucapkan:

ْ ّ
َّﻬُﻢَّ اﻋْﺼِﻤْ�ِْ ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄ
.ﺎنِ الﺮَ ِﺟﻴ ِﻢ
َ
“Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk”. HR. Ibnu Majah.

2
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 Perlindungan keempat belas: Berwudhu dan shalat terutama saat marah atau
syahwat sedang membara. Karena wudhu sangat ampuh meredam marah dan
gejolak syahwat.
 Perlindungan kelima belas: Mentaati Allah dan Rasulullah , menghindari
banyak bicara, memandang hal yang haram, makan yang banyak dan banyak
bergaul.
 Pertahanan keenam belas: Membersihkan rumah dari gambar, foto, patung,
anjing dan lonceng.

ّ
ﺳ
 )) ﺗﺪﺧﻞ اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ ﺑيﺘﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ أو ﺗﺼﺎو�ﺮ(( أﺧﺮﺟﻪ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
:  ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ

.مﺴﻠﻢ

1
2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 466.
. Hadist shahih, diriwayatkan Ibnu Majah no hadist 773.
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Dari Abu Hurairah  berkata: Rasulullah 

bersabda: "Malaikat tidak akan

masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat patung atau gambar ". HR.
Muslim.

1

ّ
ﺳ
. )ﻻ ﺤﺐ اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ رﻓﻘﺔ؛ ﻓﻴﻬﺎ ﻠﻛﺐ أو ﺟﺮس( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠ ٌﻢ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
ِ
Dari Abu Hurairah  berkata:

“Rasulullah  bersabda: “Para malaikat tidak

menyertai suatu rombongan yang disertai anjing atau lonceng”. HR. Muslim.

2
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 Pertahanan ketujuh belas: Menghindari tempat berdiamnya jin dan setan yaitu
pada reruntuhan rumah dan tempat-tempat najis, seperti: Jamban, tempat
pembuangan sampah, dan tempat yang tidak dihuni, seperti gurun, tepian
pantai yang jauh dari pemukiman, kandang unta dan lain-lain.

1
2

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2112.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2113.
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Terapi Sihir Dan Gangguan Jin
 Sihir adalah Ajimat, mantera dan simpul ramuan yang memberikan dampak
terhadap jiwa dan raga.
 Sihir dengan seluruh jenisnya merupakan tindakan kehjahatan, kezaliman,
permusuhan dan melanggar hak-hak manusia; raga, harta, akal dan jalinan
hubungan dengan orang lain.
 Kesurupan adalah: Penguasaan jin terhadap manusia.
 Hubungan antara manusia dan jin.
 Jin adalah makhluk hidup yang berakal, mereka juga mendapat perintah dan
larangan Allah, mereka juga melakukan ketaatan dan maksiat dan mereka juga
mendapat pahala dan siksa.
 Barangsiapa yang mengajak manusia atau jin untuk melaksanakan perintah
Allah dan Rasul-Nya mendakwahi mereka atau amar ma'ruf dan nahi munkar
terhadap mereka maka dia adalah wali Allah yang mulia.
 Barangsiapa yang memanfaatkan jin untuk melakukan hal-hal yang dilarang
Allah dan rasul-Nya, seperti tujuan kesyirikan, membunuh nyawa yang tak
berdosa, menyakiti orang, atau perzinahan sesungguhnya orang tersebut telah
meminta pertolongan jin dalam hal dosa dan permusuhan.
 Barangsiapa yang meminta bantuan jin dengan sangkaan bahwa hal itu adalah
kekeramatan maka sesungguhnya orang tersebut telah tertipu oleh jin.
 Barangsiapa yang memanfaatkan jin untuk hal yang mubah, seperti kerja
bangunan, memindahkan barang, dan hal-hal yang mubah, hukumnya sama
dengan mempekerjakan manusia untuk hal yang mubah.
 Sebab-sebab kerasukkan jin:
Jin merasuk ke dalam tubuh manusia secara langsung yang karena beberapa
sebab dari jin, diantaranya: hawa nafsu, jin itu jatuh cinta terhadap orang
tersebut, sama halnya dengan manusia. Atau karena benci atau balas dendam
terhadap orang yang menzalimi dan menyakitinya dengan cara membunuh
anggota keluarga jin atau menuangkan air panas, atau mengencingi jin. Atau
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jin masuk tanpa sebab apapun

yang jelas kecuali sekedar

keinginan

mengganggu seseorang.
 Dua bentuk terapi dari sihir dan kesurupan:
 Apabila diketahui tempat penyimpanan racikan sihir maka ambillah dan
musnahkan, dengan izin Allah pengaruh sihirnya menjadi hilang. Ini adalah
terpai yang paling ampuh untuk mengobati orang yang terkena sihir.
 Tempat penyimpanan ramuan sihir dapat diketahui melalui mimpi atau Allah
memberikan petunjuk kepadanya sehingga dimudahkan mencarinya atau
melalui pengkuan jin saat orang yang terkena sihir dibacakan ruqyah syar'iyyah
lalu jin menuturkan dan memberitahu kepadanya tempat penyimpanannya.

  ﺣﻰﺘ ﺎﻛن ﻳﺮى أﻧﻪ ﻳﺄﻲﺗ اﻟنﺴﺎء وﻻ ﻳﺄﺗﻴﻬﻦ ﻗﺎل ﻛن رﺳﻮل اﷲ:  ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ﻔﻴﺎن وﻫﺬا أﺷﺪ ﻣﺎ ﻳ�ﻮن ﻣﻦ الﺴﺤﺮ إذا ﺎﻛن ﻛﺬا ﻓﻘﺎل )ﺎ ﺎﻋ�ﺸﺔ أﻋﻠﻤﺖ أن اﷲ ﻗﺪ أﻓﺘﺎ� ﻓﻴﻤﺎ
اﺳﺘﻔﺘيﺘﻪ ﻓﻴﻪ أﺗﺎ� رﺟﻼﻘﻌﺪ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻨﺪ رأﻲﺳ واﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ رﺟ� ﻓﻘﺎل اﺬﻟي ﻋﻨﺪ رأﻲﺳ لﻶﺧﺮ ﻣﺎ
 ﻞ ﻣﻦ ﺑ� زر�ﻖ ﺣﻠﻴﻒ ﻴﻟﻬﻮد ﺎﻛن-  ﻣﻦ ﻃﺒﻪ؟ ﻗﺎل ﺒﻟﻴﺪ ﺑﻦ أﻋﺼﻢ: ﻗﺎل. ﻣﻄﺒﻮب:ﺑﺎل الﺮﺟﻞ؟ ﻗﺎل
. ( ﻓﻴﻢ؟ ﻗﺎل ﻲﻓ مﺸﻂ ومﺸﺎﻗﺔ ﻗﺎل وأﻳﻦ؟ ﻗﺎل ﻲﻓ ﺟﻒ ﻃﻠﻌﺔ ذﻛﺮ ﺤﺗﺖ رﻋﻮﻓﺔ ﻲﻓ ﺑﺮﺌ ذروان- ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ...  ﺮﺌ ﺣﻰﺘ اﺳﺘﺨﺮﺟﻪ ﺎﻟﺖ ﻓﺄﻰﺗ ﻟﻲﺒ
Diriwayatkan dari `Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata: "Seseorang telah
menyihir Rasulullah  sehingga beliau sering merasa telah menggauli isterinya
tetapi sebetulnya beliau tidak melakukannya, - Sufyan berkata: ini adalah jenis
sihir yang paling berat apabila sudah sampai pada tingkatan ini-. Maka beliau
bersabda," Hai, 'Aisyah! Apakah engkau mengetahui bahwa Allah telah
menjawab do`aku? Dua orang laki-laki datang –salah seorang dari keduanya
duduk di arah kepalaku dan yang lainnya duduk di arah kakiku, salah seorang
dari mereka berkata,"Apakah yang diderita oleh orang ini"? Temannya
menjawab, "Dia terkena sihir", lalu dia bertanya kembali: "Siapakah yang
menyihirnya?", Temannya menjawab," Lubaid bin Al A`sham dari bani Zuraiq
sekutu Yahudi dan dia adalah seorang munafiq", lalu bertanya lagi: "Dengan
apa dia menyihirnya?", Temannya menjawab: "Dengan beberapa helai rambut
yang gugur saat disisir dan penutup arai kurma", lalu bertanya lagi:
"Dimanakah ramuan tersebut disimpannya?", Temannya menjawab: "Di sumur
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Zarawan," lalu Rasulullah  dan beberapa sahabatnya mendatangi tempat
tersebut dan menemukan ramuan itu". Muttafaq alaih.

1

 Bila tempat ramuan sihir tidak diketahui maka terapi dapat dilakukan dengan
cara berikut ini:
Membacakan ruqyah syar'iyyah. Dinamakan ruqyah syr'iyyah apabila telah
memenuhi tiga syarat: Bacaan ruqyah tersebut berasal dari Al Quran karena Al
Quran adalah penawar dari segala penyakit jiwa dan raga, atau Sunah
rasulullah , harus berbahasa arab, atau bahasa lain yang dimengerti
maknanya, dan harus meyakini bahwa tidak ruqyah itu tidak bisa memberikan
kesembuhan dengan sendirinya melainkan dengan qudrat Allah .


Pengobatan syar'i yang lain adalah dengan madu lebah, kurma 'ajwa', jintan
hitam, berbekam dan lain-lain.

 أو، أو ﺮﺷ�ﺔ ﻋﺴﻞ، ﺮﺷﻃﺔ �ﺠﻢ: ))لﺸﻔﺎء ﻲﻓ ﺛﻼﺛﺔ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
. وأﻧ� أﻣﻲﺘ ﻋﻦ الﻲﻜ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ،ﺔ ﺑﻨﺎ
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma dari Nabi  bersabda: Kesembuhan itu
pada ada tiga hal: berbekam, minum madu atau pengobatan dengan besi panas,
akan tetapi aku melarang umatku berobat dengan besi panas". Muttafaq alaih.

2

60F

 ))ﻦ ﺗﺼﺒﺢ �ﺴﺒﻊ ﺗﻤﺮات ﻋﺠﻮة لﻢ ﻳﺮﻀه ذلﻚ: ﻳﻘﻮل  ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل ﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﻲﺑ وﻗﺎص
 ))ﻣﻦ أ�ﻞ ﺳﺒﻊ ﺗﻤﺮات مﺎ ﺑ� ﻻﺑتﻴﻬﺎ ﺣ� ﻳﺼﺒﺢ لﻢ:ﻴﻟﻮم ﺳﻢ وﻻ ﺳﺤﺮ(( ﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ و� رواﻳﺔ ﻤﻟﺴﻠﻢ
.((ه ﺳﻢ ﺣﻰﺘ ﻳﻤﻲﺴ
Dari Sa'ad bin Abi Waqqas  berkata: "Aku mendengar Rasulullah  bersabda:
"Barangsiapa yang memakan tujuh butir kurma 'Ajwa' di pagi hari niscaya dia
tidak akan terkena racun dan sihir di hari itu". Muttafaq alaih.

3

601F

Dalam riwayat Muslim: "Barangsiapa siapa yang memakan tujuh butir kurma
Madinah di waktu pagi niscaya dia tidak akan terkena racun hingga sore
harinya".

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5765 dan Muslim no hadist : 2189.
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5681 dan Muslim no hadist : 2205.
3
. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5769 dan Muslim no hadist : 2047.
2
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 )) ﻲﻓ اﺤﻟﺒﺔ الﺴﻮداء ﺷﻔﺎء ﻣ ﻞﻛ داء إﻻ الﺴﺎم(( ﻣﺘﻔﻖ: ﻳﻘﻮل  أن ﺳﻤﻊ رﺳﻮل اﷲ ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
.ﻋﻠﻴﻪ
Dari

Abu

Hurairah

 bahwa

dia

mendengar

Rasulullah



bersabda:

"Sesungguhnya pada jintan hitam terdapat kesembuhan dari segala penyakit
kecuali mati". Muttafaq alaih.

1

602F

 ))ﻦ اﺣﺘﺠﻢ لﺴﺒﻊ ﻋﺮﺸ�ﺴﻊ ﻋﺮﺸة و�ﺣﺪى وﻋﺮﺸ�ﻦ ﺎﻛن:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎل ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة
.ﻔﺎء ﻣﻦ ﻞﻛ داء(( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود

Dari Abu Hurairah  berkata: Rasulullah  bersabda: "Barangsiapa yang
berbekam pada tanggal tujuh belas, sembilan belas dan dua puluh satu (pada
bulan-bulan Qamariyah) niscaya dia sembuh dari seluruh penyakit. HR. Abu
Daud.

2

603F

 Membaca ruqyah. Hendaklah orang yang akan membaca ruqyah berwudhu
terlebih dahulu, lalu mulailah mebaca ruqyah di atas dada si sakit, atau di
salah satu anggota tubuhnya. Ayat dibaca dengan tartil lalu ditiupkan kepada
orang yang sakit. Di antara ayat-ayat yang dibaca: Surat Al Fatiha, Ayat Kursy,
Ayat-ayat terakhir surat Al Baqarah, surat Al Kafiruun, surat Al Ikhlas, surat Al
Falaq, surat An Naas dan ayat-ayat tentang jin dan sihir, diantaranya:

َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َُّ ۡ َ َ َ َ
َ ُ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ٓ ُ َٰ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ
 فو�ع ٱ� و�طل ما �نوا �عملون١ ﴿ ۞وأوحينا إِ� م�َ أن �ل ِق عصاك ۖ فإِذا ِ� تلقف ما يأفِكون
َ َ َ َُ ْ ُ َُ
َ َُ َ ّ َ َُۡ
ّ ْ  َقال ُ ٓوا١ ِين
َ َامَنَا ب َر ّب ٱ ۡل َ� ٰلَم
ّ  َر١ �
َ �جد
َ نقلَ ُبوا ْ َ�ٰغِر
ٰ َ ب ُم
ٰ
�و
ة
ر
ح
َس
ٱ
�
ل
�
و
١
�ن
 �غلِبوا هنالِك وٱ١
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ
[١٢١ ،١١٦ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ َو�ٰ ُرون
Dan

Kami

wahyukan

kepada

Musa:

"Lemparkanlah

tongkatmu!".

Maka

sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu
nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka
kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir
itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud Mereka berkata: "Kami

1
2

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5688 dan Muslim no hadist : 2215.
. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3861.
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beriman kepada Tuhan semesta alam, "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun" (Q.S. Al
A'raaf 117- 122).

َ َ َ َ ّ َ ٓ َ ّ َل
َ ُۡ ُ َ ٓ َ ْ َُۡ ٰ ٓ
َ
ُ
ُ �ۡ ﴿ َو َق َال ف ِۡر َع ۡو ُن ٱ
ٰ َ � ّل
٨ نتم ُّلقون
ح َر ُة قال ل ُهم ّو�َ �لقوا ما أ
َ َمَا جاء ٱس٧ �لِي
ب
�و
ت
ِ �
ٖ ح ٍر ع
ِ
ِ
ِ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
ۡ
ۡ
َ َمَا ٓ َ� ۡل َق ۡوا ْ قَ َال ُم
ُّ َ�ُحِق٨ ِين
ِّ و� َما ج ۡئ ُتم بهِ ٱ
َ َ َسيُ ۡبطِل ُه ٓۥ َِ ٱ
َ لسح ُر ۖ َِ ٱ
ُ َ � يُص
ّ َل
َ لِح � َمل ٱل ُمفسِ د
ٰ
ن
ن
ِ
ِ
ۡ َ َ
َ
َ
َ �
ُّ ٱ
َۡ َ ٱ
[٨٢ ،٧٩ :  ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٨ لِ� ٰتِهِۦ َول ۡو كرِهَ ٱل ُم ۡج ِر ُمون
� َّ ِب
Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya): "Datangkanlah kepadaku semua
ahli-ahli sihir yang pandai!" Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata
kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." Maka
setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu, itulah
yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya"
Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan
orang-yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar
dengan

ketetapan-Nya,

walaupun

orang-orang

yang

berbuat

dosa

tidak

menyukai(nya). (Q.S. Yunus: 79- 82 ) .

َ َ ْ َُۡ َۡ َ َ
َ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ ُ ّ َ ٓ ّ َ ۡ ُ َ ٓ ّ ٰ ٓ َٰ ْ ُ َ
ّ ح َبال ُ ُه ۡم َعِصِيُّ ُه ۡم
َُِۡيَ ُل إِ َ�ه
ٰ
ۖ
ِ  قال بل �لقوا فإِذا٦ �﴿ قالوا �ُو�َ إَِا أن تل ِ� مَا أن َ�ون َوَل من �ل
َ
َ
َ
ََ
َٗ
َۡ
ّ ۡ ۡ
َ ّ ََۡ َ َُۡ
َ
ُّ
َ َو� ۡلق ما٦ �
َ
َ َ�َ َها � َ ۡس
َ كأ
ۡ
َ
ٰ َ ۡ �ۡ نت ٱ
ٰ
ٰ
َ
ِ
ف
�
�
ا
ن
ل
ق
٦
�و
ة
يف
خ
ۦ
ه
ف
�
�
س
ج
و
أ
ف
٦
�
مِن سِح ِرهِم
ِ
ِ
ِس
ن
ِ
ِ
ََ ُ ۡ َ
َ َ
ّ لِح ٱ
ُ حر َو َ� ُ� ۡف
ٰ َ ك تَ ۡل َق ۡف َما َص َن ُع ٓۖوا ْ ِّ�َ َما َص َن ُعوا ْ َك ۡي ُد
ٰ � سَاح ُِر حيث
[٦٩ ،٦٥ : ﴾ ]ﻃﻪ٦ �
ِ ِ� ي ِمين
�ٖ ِ �
(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah), apakah kamu
yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?"
Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali
dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap
cepat, lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami
berkata: "janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul
(menang). Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu, niscaya ia akan
menelan apa yang mereka perbuat. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu
adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu,
dari mana saja ia datang". (Q.S. Thaaha: 65- 69 ) .

َ ّ ْ َ َ َ ٰ َ ّ ّ َٰ َ ُ ٰ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ َ ٰ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ٰ َ َ ُ ٰ َ ّ ْ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ ّ َ
� �ف ُروا ُ� َعل ِ ُمون
ك سلي�نۖ وما �فر سلي�ن و� ن
ِ ﴿ وٱَبعوا ما �تلوا ٱشَ�طِ � � مل
َِِ ٱشَ�ط
َ
َّ ُ ََ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َۡ َ َۡ ََ َ ُ ٓ ََ َ ۡ ّ
َۡ َ ّ ٓ َ َُ ّٰ
َ ّ
َ
ۡ
َ
ُ�ن
� بِبابِل �ٰروت و� ٰروتۚ وما �عل ِمانِ مِن أح ٍد َ�َ �قو� ِ�َما
ِ ٱَاس ٱلسِحر وما أنزِل � ٱلملك
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َ
ّ
َ ُ ّ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ُ ّ  َ َ َ ۡ ُ ۡ َيَتَعَلٞ َ ۡ
َ ۡ �َ ون بهِۦ
َ � ٱل ۡ َم ۡرءِ َو َز ۡوجهِۦ َو َما ُهم ب َضا ٓ ّر
َ�ِ �ن بِهِۦ م ِۡن أ َح ٍد
ف ِتنة ف� ت�فر ۖ َمون مِنهما ما �ف ِرق
ۚ ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ُ ٰ َ َ ۡ َ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ّ ُ َ َ ُ ّ ۡ ّ َ�َتَعَل
ۡ َ َٰ َ ۡ َ
ُ
ِ
ق َو�ِئ َس َما
�
خ
ِن
م
ة
ِر
خ
�
ٱ
�
ۥ
�
َمون ما َ�ُهم و� ينفعه ۚم ولقد علِموا لم ِن ٱش�ٮه ما
َِۚ�ِإِذنِ ٱ
�ٖ
ِ
ْ َ َ
ُ َ
َ َ ْ ُ َ َ
[١٠٢ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ � ۡوا بِهِ ٓۦ أنف َس ُه ۡ ۚم ل ۡو �نوا َ� ۡعل ُمون
Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa
kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan
sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitansyaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada
manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil
yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada
seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu),
sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat
itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami)
dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan
sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari
sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat.
Demi,

sesungguhnya

mereka

telah

meyakini

bahwa

barangsiapa

yang

menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di
akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir,
kalau mereka mengetahui. (Q.S. Al Baqarah: 102).
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ّ َ
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ٞ َ َ ۡ َُ َ ٗ ُ ُ
ّ
َ
ۡ ِ َّ َمن٩ ب
ٌ اص
َ
ِ  دحور�ۖ ولهم عذاب و٨ ِب
�
ِ  َ سّمَعون إِ� ٱلم٧ �ٖ َِار
ِ � ٱ�� و�قذفون مِن
ٖ � جان
َ ٞ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َۡ
َ َ
ٞ
[١٠ ،١ :  ﴾ ]الﺼﺎﻓﺎت١ خطِ ف ٱ�طفة ف��بعهۥ شِهاب ثاق ِب
Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya dan demi
(rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan
maksiat), dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran, Sesungguhnya
Tuhanmu benar-benar Esa. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di
antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Sesungguhnya Kami
telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan
telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat
durhaka, syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan)
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para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka
dan bagi mereka siksaan yang kekal, akan tetapi barangsiapa (di antara mereka)
yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
(Q.S. Ash- Shaffaat: 1-10) .

َ ٰ َ ْ ۡ ّ َ ُ ّ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ َ ٗ ّ َ ۡ ّ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َل ّ َ َ ُ ُ َ ُ ٓ ْ َ ُ ْ َل
ۡ
نصت ۖوا َمَا ق ِ� َلَوا إِ� قو ِم ِهم
ِ � ِن �ست ِمعون ٱلقرءان َمَا ح�وه قالوا أ
ِ ﴿ �ذ ��نا إِ�ك �فر� مِن ٱ
ُ
َ ۡ �َ و� ُم َص ّد ِٗقا ل ّ َِما
َ ُّ نذِر
ٓ � يَ َديۡهِ َ� ۡهد
َ ۡ ِي إِ َ� ٱ
ٰ َ � ّق
ٰ َ  قَالُوا ْ َ� ٰ َق ۡو َم َنا ٓ ِنَّا َس ِم ۡع َنا ك َِ�ٰ ًبا أن َل ِم ۢن َ� ۡع ِد ُم٢ �ن
��
ِ
ِ
ِز
َ
ْ
ْ
َ
ٓ
َ َ ۡ ّ ُ ۡ َُ ۡ ُ ُُ ّ ُ
ُ َ َ ّ َ ِ يبوا َد
ۡ َطر�ق
ُ  َ� ٰ َق ۡو َم َنا أج٣ �ُّس َتقِي
ۡ َۡ
اب
ٖ
ِ �ا� ٱَ ِ وءامِنوا بِهِۦ �غفِر ل�م مِن ذنو�ِ�م و
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ٖ ِ
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َ
ۡ
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ٓ
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ۡ
ۡ
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ُ
ِ �ب د
ج ٖز ِ� ٱ�� ِض وليس �ۥ مِن دونِهِۦ أو ِ�اء ۚ َ�ِك ِ� ض� ٖل
ِ ا� ٱَِ فليس بِمع
ِ َ  ومن٣ �ٖ �ِ أ
ُّ
[٣٢ ،٢٩ : ﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف٣ �
ٍ ِب
Dan

(ingatlah)

ketika Kami hadapkan

serombongan

jin

kepadamu

yang

mendengarkan Al Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu
mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Ketika pembacaan
telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan.
Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab
(Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab
yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang
lurus. Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan
berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan
melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima
(seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri
dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah.
Mereka itu dalam kesesatan yang nyata". (Q.S. Al Ahqaaf: 29- 32).

َۡ
ۡ َ ّ ۡ َ َ َۡ َ
ّ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ َ
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[٣٦ ،٣٣ : ﴾ ]لﺮﻤﺣﻦ٣ ِءا�ءِ ر�ِ�ما ت�ذِبان
Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru
langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali
dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan
tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). Maka
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nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Q.S. Ar Rahman: 3336).

َ َ َ ُ َُۡ ْ َ َ
ّ ُ
ۡ ّ ْ
َ ّ َ ُ ُ
ٞ
ُ َ َ
ّ بِ�بۡ َ� ٰرهِ ۡم
َ َّ اد ٱ
ُ ِين �ف
َ�ِ  َو َما ه َو٥ َمَا َس ِم ُعوا ٱ�ِك َر َو َ�قولون ِنَ ُهۥ ل َم ۡج ُنون
ك
ون
ِق
ل
�
ل
وا
ر
�﴿ �ن ي
ِ
َ ر ّل ِۡل َ� ٰلَمٞ ذ ِۡك
[٥٢ ،٥١ : ﴾ ]اﻟﻘﻠﻢ٥ �
ِ
Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan
kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan
mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila.
Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. (Q.S. Al
Qalam: 51- 52).

َ
ُ َ َ ُ ّ ٗ َ ُ َۡ َ ّ
َ ﴿ أَ َف
[١١٥ :  ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن١ حسِبۡ ُت ۡم َ�َ َما خلق َ�ٰ� ۡم � َبثا َ�َنَ� ۡم إِ ۡ� َنا � ت ۡر َج ُعون

Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu
secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada
Kami? (Q.S. Al Mukminun: 115).
Lalu bacalah doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi .
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Terapi 'Ain
 'Ain adalah suatu pengaruh buruk yang muncul dari diri orang yang dengki,
terkadang menimpa orang yang dimaksud dan terkadang tidak, andai pengaruh
buruk tersebut tidak mendapat hambatan dia akan mengenai sasaran, andai
orang yang dimaksud memiliki penangkal maka 'Ain tidak akan menimpanya.
 'Ain yang menimpa manusia disebabkan kedengkian orang yang memiliki 'Ain,
atau dia begitu takjub serta lupa berzikir kepada Allah, maka saat itulah jin
mengikutinya.
 Cara kerja 'Ain:
 Orang yang memiliki 'Ain melepaskan maksudnya kepada seseorang yang
diinginkannya tanpa berzikir kepada Allah, maka dalam waktu yang sama jin
datang dan meneruskan maksud orang yang memiliki 'Ain itu untuk
membinasakan atau menyakiti orang tersebut dengan seizin Allah, sementara
(pada saat yang sama) orang yang dimaksud tidak memiliki benteng diri.


Orang yang terkena 'Ain dalam dua kondisi:

 Dia mengetahui orang yang melepaskan 'Ain, maka mintalah orang tersebut
untuk mandi dan hendaklah orang yang memiliki 'Ain itu memenuhi
permintaan saudaranya, karena hal itu merupakan ketaatan kepada Allah dan
Rasul-Nya , lalu bekas air mandi orang yang melepaskan 'Ain itu disiramkan
ke bagian belakang tubuh orang yang terkena 'Ain secara sekaligus, dengan izin
Allah dia akan sembuh.

� )) ﻌ� ﺣﻖ ولﻮ ﺎﻛن ﻲﺷء ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻘﺪر ﺳﺒﻘﺘﻪ اﻟﻌ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ
.و�ذا اﺳﺘﻐﺴﻠﺘﻢ ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma dari Nabi  bersabda: "`Ain benar-benar
ada, andaikan ada sesuatu yang dapat mendahului takdir tentulah `Ain akan
mendahuluinya,

bila

salah

lakukanlah!" HR. Muslim.

1

seorang

1

604F

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2188.
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kalian

diminta

untuk

mandi

maka

Cara mandi:

 ﻓﻠﺒﻂ...  ﺧﺮج وﺳﺎروا ﻣﻌﻪ �ﻮ مﻜﺔ  أن رﺳﻮل اﷲ:ﻦ أﻲﺑ أﻣﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ أن أﺑﺎه ﺣﺪﺛﻪ
 ﻫﻞ: ﻗﺎل، ﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻫﻞ لﻚ ﻲﻓ ﺳﻬﻞ؟ واﷲ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ رأﺳﻪ وﻣﺎ ﻳﻔﻴﻖ: ﻘﻴﻞ ﻪﻟ  ﻓﺄﻰﺗ رﺳﻮل اﷲ،ﺴﻬﻞ
 ﻋﻼم: وﻗﺎل، ﻓﺘﻐﻴﻆ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋمﺮا  ﺪﺎﻋ رﺳﻮل اﷲ. ﺮ إﻴﻟﻪ ﺎﻋمﺮ ﺑﻦ ر�ﻴﻌﺔ:ﺗﺘﻬﻤﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺣﺪ؟ ﻗﺎلﻮا
، و�ﺪﻳﻪ، ﻏتﺴﻞ ﻪﻟ! ﻓﻐﺴﻞ وﺟﻬﻪ:ﻳﻘﺘﻞ أﺣﺪ�ﻢ أﺧﺎه؟ ﻫﻼ إذا رأﻳﺖ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺒﻚ ﺑﺮ�ﺖ؟! ﻢ ﻗﺎل ﻪﻟ
، ﻳﺼﺒﻪ رﺟﻞ ﻰﻠﻋ رأﺳﻪ، ﺛﻢ ﺻﺐ ذلﻚ اﻤﻟﺎء ﻋﻠﻴﻪ، وداﺧﻠﺔ إزاره ﻲﻓ ﻗﺪح، وأﻃﺮاف رﺟﻠﻴﻪ، ور�ﺒتﻴﻪ،ﻘﻴﻪ
 أﺧﺮﺟﻪ. ﻓﺮاح ﺳﻬﻞ ﻣﻊ ﻨﻟﺎس ﻟيﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس، ﻓﻔﻌﻞ ﺑﻪ ذلﻚ، ﺛﻢ ﻳ�ﻔﺊ اﻟﻘﺪح وراءه، ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ،وﻇﻬﺮه
.ﻤﺣﺪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, ia berkata," Bapakku Sahal bin Hanif
pergi bersama rasulullah  ke Mekkah … mendadak Sahal jatuh sakit meriang,
dan

panasnya

semakin

tinggi,

sehingga

ia

tidak

kuasa

menggerakkan

kepalanya, lalu Rasulullah  diberitahu, beliau bersabda: "Apakah kalian
mencurigai seseorang? Para sahabat berkata: " `Amir bin Rabi`ah," kemudian
Rasulullah  memanggil `Amir, dan memarahinya, seraya bersabda: "Atas dasar
apa salah seorang kalian membunuh saudaranya! Kenapa tidak engkau do'akan
keberkahan untuknya? "(Hai `Amir), mandilah!" lalu `Amir membasuh wajah,
kedua tangan hingga siku, kedua kaki hingga lutut dan membasuh antara pusar
dan lutut dalam sebuah bejana, kemudian air bekas mandi tersebut disiramkan
ke bagian belakang Sahal (kepala dan punggung) , seketika itu juga Sahal
sembuh dan berjalan bersama para shahabat seakan tidak terjadi apa-apa." 1
605F

 Jika tidak diketahui orang yang menularkan 'Ain, maka lakukan ruqyah
terhadap orang yang terkena 'Ain dengan bacaan Al quran dan do'a-do'a yang
diriwayatkan dari Rasulullah  dengan penuh husnuzzan kepada Allah, yakin
bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah semata, yakin bahwa Al Quran
adalah penawar. Adapun bacaan ruqyah tersebut sebagai berikut:
Surat Al Fatiha, Ayat Kursy, Ayat-ayat terakhir surat Al Baqarah, surat Al
Ikhlas, surat Al Falaq dan surat An Naas, lalu ayat-ayat berikut:

ْ ََۡ ََ
َ ۡ َ َ َ َ
ۡ َ
ّ ّْۡ
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[١٣٧ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ لِيم
1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 16076 dan Ibnu Majah no hadist : 3509.
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Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya,
sungguh

mereka

telah

mendapat

petunjuk;

dan

jika

mereka

berpaling,

sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah
akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui. (Q.S. Al Baqarah: 137 ) .

َ َ َ ُ َُۡ ْ َ َ
ۡ ّ ْ
َ ّ َ ُ ُ
ٞ
ُ َ َ
ّ بِ�بۡ َ� ٰرهِ ۡم
َ َّ اد ٱ
ُ ِين �ف
: ﴾ ]اﻟﻘﻠﻢ٥ َمَا َس ِم ُعوا ٱ�ِك َر َو َ�قولون ِنَ ُهۥ ل َم ۡج ُنون
ك
ون
ِق
ل
�
ل
وا
ر
�﴿ �ن ي
ِ
[٥١

Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan
kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan
mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila.
(Q.S. Al Qalam 51)

ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ َۡ َ َ ََٓۡ َ ۡ ََ
ۡ َ
ّ ُ ُٰ َ َ ٓ َ َٰ َ َ ّ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ
ُك َم َة َو َء َا� ۡي َ�ٰهم
ُ
ٰ
ٰ
ِ �﴿ أم �سدون ٱَاس � ما ءاتٮهم ٱَ مِن فضلِهِۖۦ �قد ءاتينا ءال إِب�هِيم ٱلكِ�ب وٱ
ۡ
ٗ ُّل ً� َع ِظ
[٥٤ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٥ يما
"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia[311]
yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan
Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan
kepadanya kerajaan yang besar". (Q.S. An Nisaa' 54) .

ّ ُ َ ََ َ ۡ ُّۡ ٞ َۡ َ َ ٞ ٓ َ َ ُ َ َ ۡ ُۡ َ َُُّ َ
َ �َٰلِم
ٗ � ِ َّ َخ َس
[٨٢ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٨ �ار
﴿ و��ِل مِن ٱلقرءانِ ما هو شِفاء ور�ة ل ِلمؤ ِمن ِ� و� يزِ�د ٱ
� ِ
Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi
orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orangorang yang zalim selain kerugian. (Q.S. Al Israa': 82).

َٓ
ُٗ ْ
َ َ�ّ ِ  قُ ۡل ُه َو....... ﴿
[٤٤ : ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ......... ِۚٞين َء َام ُنوا هدى َوشِفاء
Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang
mukmin. (Q.S. Fushshilat: 44 ) .
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 Dan ayat- ayat lainnya.
Kemudian bacalah doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi  diantaranya:

،َْ س
َ َ ُ َُ َ ً َ َ ُ َ ّ
ّ
ّ
ٌُﺘَ َﻔﻖ
ً
(( ِﺷﻔﺎء ﻻ �ﻐﺎ ِدر ﺳﻘﻤﺎ، ﻻَ ﺷِﻔَﺎءَ إِﻻَ ِﺷﻔﺎؤك،ِْ أَذْﻫِﺐِ اﺒﻟَْﺄ اِﺷْﻔِﻪِ وَأَﻧْﺖَ الﺸَّﺎﻲﻓ،ِ))َّ رَبَّ اﻨﻟَ ﺎس
ََ
.ﻴﻪ
ِ ﻋﻠ
(Ya Allah, Tuhan manusia hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah, Engkaulah
Yang

Maha

Menyembuhkan,

tiada

kesembuhan

kecuali

kesembuhan-Mu,

kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit)”. Muttafaq ’alaih. 1
60F

َ ْ َْ ّ
(( ا�َ أر ِ�ﻴﻚ
ِ

َ
ٍءٍ ﻳُﺆْذِﻳْﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِ ّ ِّ �َﻔْﺲ
ْرْ�ِﻴْﻚَ ﻣِﻦ
� َأَوْ �َ�ٍْ ﺣَﺎﺳِﺪٍ اَ�ُّ �َﺸْﻔِﻴْﻚ
َْﻞﻛُِّ ﻲﺷ
َ))ِ أ
.َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ

(Dengan nama Allah, aku membacakan ruqyah bagimu dari segala yang
menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa, atau mata yang dengki. Allah akan
menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku membacakan ruqyah untukmu ).
HR. Muslim.

2

607F

َ َِّ وَﻣِﻦْ ﺮﺷ،َّ دَاءٍ َ ﺸْﻔِﻴْﻚ
ْ َ ْ ّ َُِ َ َ ﺮﺷَِّ ﻞﻛ
 ﻣ،
.�(( َر َو ُاه ُمﺴ ِﻠ ٌﻢ
�
ي
ذ
 و،
ﺴَﺪ
ﺎﺳِﺪٍ إِذَا ﺣ
ﺣ
�
ُِ))ﺮﺒِْ�ْﻚَ ِ ﻦْ ﻞﻛ
ِ
ٍ
(Dengan nama Allah Yang menyembuhkanmu, dari segala penyakit Dia yang
menyembuhkanmu, dari kejahatan orang yang dengki, dan dari kejahatan orang
memiliki 'Ain". HR. Muslim.

3

608F

َْ ّ
ّ
َ
َ ))
َ اﺒﻟْﺄْسَ ر
. ﻻ َ ﺎﻛَﺷِﻒَ ﻪﻟَُ إِﻻَ أﻧﺖ(( ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري،ُﻴَﺪكَ الﺸِّﻔَﺎء
� ،ِﺎس
َبَّ اﻨﻟ
ِ
ِ

"Hilangkanlah penyakitnya, ya Allah! Kesembuhan hanya berada di TanganMu,
tidak ada yang mampu menghilangkan penyakit kecuali Engkau. HR. Bukhari.

4

609F

َ
�َ� ُِّﻦْ ﻞﻛ
َ
ّ
.ٍْ ﻻَﻣَ ٍﺔ (( ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
ِ و َﻣ،ٍ ﻣِﻦْ ﻞﻛُِّ ﺷَﻴْﻄﺎنٍ وَﻫَﺎﻣَّﺔ،ِ)) َﻠِﻤﺎتِ ا� ِّ اﺘﻟَّﺎﻣَّﺔ
(Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari setan dan
binatang berbahaya dan dari kejahatan 'Ain ) HR. Bukhari.

1

. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5743 dan Muslim no hadist : 2191.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2186.
3
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2185.
4
. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5744.
5
. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3371.
2
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5

610F

َ ّ
ّ
ُ ُ ْ�َ ﺎﻃ ْ� َوأَ ْن
 وَﻣ،ِ و َﺮﺷَِّ ﻋِﺒَﺎدِه،ِ وَﻋِﻘَﺎﺑِﻪ، ِﺑِ�َﻠِﻤﺎتِ ا�َِّ اﺘﻟَّﺎﻣَﺎتِ ﻣﻦْ ﻏَﻀَﺒِﻪ
ْ ﻀ ْو
(( �
))
ِ
ِ ِ ﻦِْ ﻫَﻤَﺰَاتِ الﺸَﻴ
ِ
.ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﺮﺘﻣﺬي

(Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari murka dan
siksaNya dan dari kejahatan hambaNya, dan dari gangguan setan yang
mendatangiku) HR. Abu Daud dan Tirmizi .

1

61F

َ َ
ُ ))
ّ َ ِ ﺑِ�َﻠِﻤﺎتِ ا�َِّ اﺘﻟََّﺎتِ ﻣ ﻦ
ّ
.ْ ﺮﺷ ﻣﺎ ﺧﻠ َﻖ (( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
ﻮذ
((Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari segala
kejahatan makhluk-Nya). HR. Muslim.
Membaca“Bismillah”3x. Lalu membaca:

2

612F

ُ َ ُ َ َ ّ َِ ﻣِﻦْ ﺮﺷ
َ
ُ
ُﺟﺪ وأﺣﺎ ِذر
ِﻮْذ ﺑِﻌِﺰَّةِ ا�َِّ وَﻗُﺪْرَﺗِﻪ
ِ ﻣﺎ أ

(Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan
yang kudapatkan dan yang kurasakan dan yang kutakutkan) HR. Muslim.

3

613F

dibaca 7x sambil meletakkan tangan pada bagian yang sakit:
Membaca sejumlah 7 x:

ْ ّ ْ ْ َّ
َ ْ َْ ْ ْ
َﺳْﺄَلُ ا�َ اﻟ َﻌ ِﻈﻴ َﻢ َبَ اﻟ َﻌ ْﺮ ِش اﻟ َﻌ ِﻈﻴ ِﻢ أن �َﺸ ِﻔﻴَﻚ

(Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan pemilik Arsy yang agung
agar ia menyembuhkanmu),. HR. Abu Daud dan Tarmizi.

1

4

614F

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 3893 dan Tirmizi no hadist : 3528.
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2709.
3
. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2202.
4
. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3106 dan Tirmizi no hadist 2083.
2
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Bab Doa

 Macam-macam doa.
 Kekuatan doa.
 Doa makbul.
 Hal- hal yang menghalangi doa dikabulkan.
 Beberapa bentuk doa saat ditimpa bala'.
 Fadhilah doa.
 Adab berdoa dan sebab- sebab doa dikabulkan.
 Doa yang dibolehkan dan doa yang dilarang.
 Waktu, tempat dan kondisi yang afdhal agar doa dikabulkan.
 Beberapa doa yang berasal dari Al quran dan Sunah:
a. Doa yang berasal dari Al quran Al karim.
b. Doa-doa Nabi 
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 Macam-macam doa:
 Doa ada dua macam: doa ibadah dan doa permohonan, masing-masing doa
tersebut saling berkaitan dengan lainnya.
Doa ibadah: yaitu bertawassul kepada Allah untuk meraih suatu keinginan atau
menolak bala atau menghilangkan suatu petaka dengan cara mengikhlaskan
ibadah kepadaNya semata.
Allah  berfirman:

ّ َ َ ٰ َ ۡ ُ َ َ ٓ ّ َ َٰ ٓ ّ َ َ ُ
َ
َ ُ َ َ ّ
َ ََ َۡ َ َ ّۡ ّ َ ّ
ٰ
ٰ
�ِ ِت أن َ إِ�ه ِ�َ أنت سب�نك إ
﴿ َوذا ٱُّونِ إِذ َه
ِ �ض ٗبا َظَنَ أن َن َقدِر عليهِ �نادى ِ� ٱظُّل
ِ ٰ �ب م
ّ َ ُ ُ
ُ َ َ َ َ ّ َ ۡ َ ُ َ َّۡ َُ َۡ َ َ ۡ َ
َ �� ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
َ
[٨٨ ،٨٧ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء٨ �ِ
ِ ۨ  فٱستجبنا �ۥ َ�َي�ٰه مِن ٱلغ ِ ۚم و�� ٰلِك٨ �كنت مِن ٱ�َٰلِ ِم
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah,
lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya),
maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan
selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orangorang

yang

zalim."

Maka

Kami

telah

memperkenankan

doanya

dan

menyelamatkannya dari pada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan
orang-orang yang beriman. (Q.S. Al Anbiyaa' : 87- 88 )
 Doa permohonan: yaitu: seseorang memohon sesuatu yang berguna atau
menolak bahaya untuk dirinya.
Allah  berfirman:

َ ُ َُ َ ّ
ّ ٓ َ�َ َنا ٓ ِّ�َ َنا
ّ ون
َ َُامَنَا فَٱ ۡغ ِف ۡر َ�َا ُذن
َ و� َنا َوق َِنا َع َذ
[١٦ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ ِاب ٱَّار
َين �قول
ِ ﴿ٱ
(Yaitu) orang-orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah
beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa
neraka," (Q.S. Ali Imran: 16).
 Kekuatan do'a:
 Doa dan ta'awwuz merupakan senjata dan senjata. Kekuatannya bukan saja
pada

ketajamannya,

selain

itu

dia

tergantung

pada

orang

yang

mempergunakannya. Maka bilamana senjatanya bagus tidak ada cacat dan
lengan orang yang memakainya kuat serta tidak ada yang penghambatnya,
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niscaya dia mampu menakhlukkan musuh. Dan bilamana salah satu syarat di
atas tidak terpenuhi maka efeknyapun tidak akan berarti.
 Doa adalah senjata bagi orang yang beriman, berguna untuk hal yang telah
terjadi maupun yang belum terjadi.
 Doa yang makbul dan keinginan tercapai berbanding lurus dengan kekuatan
keyakinan terhadap Allah, keistiqamahan dalam melakukan perintah Allah dan
berusaha menegakkan kalimat Allah.
 Doa yang makbul
 Bila syarat-syarat doa telah terpenuhi, niscaya Allah langsung mengabulkan
suatu permintaan, atau melambatkannya agar orang yang beriman semakin
banyak menangis dan merendahkan diri kepada Allah, atau Allah memberikan
hal lain yang jauh lebih bermanfaat dari permintaannya, baik untuk menolak
bala', atau dikahirkan oleh Allah sampai di hari kiamat. Sesungguhnya Allah
lebih mengetahui hal yang lebih bermanfaat bagi hambaNya. Maka janganlah
terburu-buru agar doa dikabulkan.
Allah berfirman:

Sesungguhnya

َ ُ َ َّ ّ
َ ۡ َ ُّ ُّ ََ َ ۡ َ
ۡ
ۡ
ٗ
[٣ :  ﴾ ]اﻟﻄﻼق٣ �ِ� �ءٖ قدر
ِ  ِنَ ٱَ � ٰلِغ أمر ِۚهِۦ قد جعل ٱَ ل...... ﴿
Allah

melaksanakan

urusan

yang

(dikehendaki)Nya.

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Q.S. At
Thalaaq: 3) .
Allah  berfirman:

َ ََ َ َ
َّيب َد ۡع َوةَ ٱ
ۡيبوا ْ � َو ۡ�ُ ۡؤم ُِنوا ْ � َعَل َّ ُهم
ُ اع َذا َد َ� فَ ۡليَ ۡس َتج
ُ �بۖ أُج
ٌ ك ع َِبادِي َ� ّ� فَإ ّ� قَر
ِ
﴿ �ذا س�ل
�ِن
ِإ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
َ ُ
[١٨٦ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ يَ ۡرش ُدون
"Dan

apabila

hamba-hamba-Ku

bertanya

kepadamu

tentang

Aku,

maka

(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar
mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S. Al Baqarah: 186).
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 Hal- hal yang menghalangi dikabulkannya doa:
 Doa merupakan sebab yang terkuat untuk menolak bencana dan meraih
keinginan. Namun, terkadang maksud tersebut tidak tercapai karena ada
kelemahan dalam doa tersebut, seperti doa untuk mencelakakan orang lain dan
doa ini tidak disukai oleh Allah.
 Bias jadi karena kalbu orang yang berdoa lemah, tidak sepenuhnya menghadap
Allah saat berdoa, bisa jadi juga karena orang yang berdoa itu sering memakan
harta haram, lalai, atau dosa yang telah menumpuk dalam kalbu, atau ingin
agar doanya segera dikabulkan dan malas berdoa setelah itu.
 Kemungkinan Allah tidak mengabulkan doa seseorang karena Dia berkehendak
mengabulkan doanya di akhirat dengan sesuatu yang lebih besar, atau Allah
menolak bencana yang sebanding dengan permohonannya, dan mungkin juga
seandainya Allah mengabulkan doanya (seperti yang diinginkan), maka orang
tersebut bertambah dosanya kepada Allah, maka tentu tidak dikabulkannya
do'a tersebut lebih utama baginya, atau mungkin juga seandainya Allah
mengabulkan doanya orang tersebut tidak sering lagi berdo'a kepada Allah.
 Doa saat bala menimpa:
 Doa adalah penawar yang paling manjur, penolak bala, penangkal turunnya
bala atau mengurangi bala. Dan keberadaan doa terhadap bala ada tiga
kemungkinan:
Pertama: Doa itu lebih kuat dari bala, maka doa ini dapat menolak bala
tersebut.
Kedua: Doa itu lebih lemah dari bala, maka bala lebih unggul dari doa.
Ketiga: Doa dan bala seimbang, maka tidak satupun dari keduanya yang terjadi.

 Fadhilah doa:
Allah  berfirman:

ْ ۡ ۡ
ْ ُ َ ۡ ََۡ َ َ َ
ّ
َ ََ َ َ
ّ يب َد ۡع َوةَ ٱ
ُ �بۖ أُج
ٌ ك ع َِبادِي َ� ّ� فَإ ّ� قَر
ِ
يبوا ِ� َو�ُؤم ُِنوا ِ� َعَل َ ُه ۡم
ج
ت
س
ي
ل
ف
�
د
ا
ذ
اع
َ
﴿ �ذا س�ل
�ِن
ِإ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
َ ُ
[١٨٦ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ يَ ۡرش ُدون
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Dan

apabila

hamba-hamba-Ku

bertanya

kepadamu

tentang

Aku,

maka

(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar
mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S. Al Baqarah: 186).
Allah  berfirman:

َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ّ ّ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ٓ ُ ۡ ُ ُ ُّ�َ َ َ َ
َ َّ
َ
﴾ ٦ جب ل� ۚم ِنَ ٱَِين �ستك ِ�ون �ن عِباد ِ� سيدخلون َهَنَم داخ ِِر�ن
ِ و� أست
ِ ﴿ وقال �م ٱدع
[٦٠ :]ﻏﻓﺮ

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". (Q.S. Ghafir: 60).
 Adab berdoa dan sebab-sebab dikabulkannya doa:
 Ikhlas karena Allah ta'ala, memulai dengan hamdalah kemudian salawat
kepada Nabi di awal dan diakhir doa.
 Menghadirkan hati saat berdoa, merendahkan suara, mengakui dosa dan
meminta

ampunanNya,

mengakui

nikmat

Allah

serta

mensyukurinya,

mengulangi doa tiga kali, sering-sering berdoa, jangan menganggap doa lambat
dikabulkan, yakin bahwa doanya dikabulkan Allah, jangan berdoa untuk
memutuskan silaturahim atau untuk membuat permusuhan.
 Jangan berdoakan untuk kebinasaan diri, keluarga, anak dan harta. Hendaklah
makanan, minuman dan pakainnya didapatkan dengan cara halal, kembalikan
hak orang lain yang pernah dirampas, khusyu' dan rendah diri, bersuci dari
hadas dan najis, mengangkat tangan hingga ke bahu dengan cara; jemari
dirapatkan dan bagian dalam telapak tangan mengarah ke langit, atau telapak
tangan menutupi wajah dan bagian luar telapak tangan mengarah ke kiblat,
mengadap kiblat saat berdoa, berdoa dalam keadaan senang maupun susah,
mengucapkan doa-doa mustajab yang diriwayatkan dari Nabi .
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 Doa yang boleh dan doa yang terlarang:
 Doa ada berbagai macam:
 Doa yang diperintahkan kepada seorang hamba untuk mengucapkannya,
seperti doa-doa dalam shalat dan lain-lain yang disebutkan dalam Al Quran dan
Sunah. Ini doa yang disukai oleh Allah.
 Doa yang dilarang adalah melampaui batas dalam berdoa, seperti seorang yang
meminta sesuatu yang khusus milik Allah, seperti meminta agar dia bisa
mengetahui segala sesuatu, atau menguasai segala sesuatu, atau mengetahui
hal yang ghaib dan lain-lain, maka doa ini tidak disukai dan diridhai Allah.
 Doa yang mubah, seperti meminta kemewahan yang bukan maksiat.
 Waktu, tempat dan kondisi yang afdhal agar doa dikabulkan.
 Waktu yang afdhal:
 Pertengahan akhir malam, malam Qadar, setelah selesai shalat fardhu, antara
azan dan iqamat, saat tertentu di malam hari, saat tertentu di hari Jumat yaitu
akhir waktu shalat Ashar, saat turun hujan, saat berbaris di medan jihad, saat
azan dikumandangkan, apabila bersuci sebelum tidur lalu terjaga di tengah
malam dan berdoa, doa pada bulan Ramadhan dan lain-lain.
 Tempat yang afdhal:
 Berdoa di dalam ka'bah dan Hijir Ismail adalah bagian dalam Ka'bah, Berdoa di
Arafah pada hari Arafah, berdoa di Safa, berdoa di Marwa, berdoa di
Muzdalifah, berdoa setelah melempar jumrah Shugra dan Wustha saat haji,
saat minum air Zam-zam dan lain-lain.
 Kondisi yang afdhal:
 Setelah mengucapkan doa:

َ ّ ﻛُﻨْﺖ
ّ
َ ْ  ﻣِﻦَ اﻟﻈَﺎلﻤ
�
ُ
�ِ إ
ِِ
ِ ِﻪﻟََ إِﻻَّ أَﻧْﺖَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚ
 Berdoa saat hati menghadirkan keagungan Allah, doa setelah berwudhu, doa
saat musafir, doa orang yang sakit, doa orang yang dizalimi, doa orang tua
terhadap anaknya, doa orang yang berpuasa saat berbuka, doa orang dalam
keadaan darurat, doa saat sujud, saat berkumpul dalam majlis zikir, saat ayam
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berkokok, saat terjaga di tengah malam lalu mengucapkan:

ّ َ
 إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ

lalu berdoa

dan lain-lain.
 Doa-doa yang bersumber dari Al Quranul karim:
 Allah menurunkan Al Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, sebagai
petunjuk, rahmat dan obat. Berikut ini beberapa doa di dalam Al Quran yang
selayaknya diucapkan oleh

seorang mukmin saat berdoa sesuai dengan

permohonannya:

ُ َ ََٓۡ َ َّ
َ ۡ َ ّ
َۡ ََۡ ََ ۡ َۡ ۡ ّ
َ نف َس
َ �ٰ�
� َنا ََك
ل
ٱ
ِن
م
َُو�َن
ر
ت
و
ا
�
ر
ف
غ
�
م
َ
�ن
ا
ن
 َ�َنا ظلمنا أ..... ﴿
[٢٣ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٢ �ن
ِ
ِِ

"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak
mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami
termasuk orang-orang yang merugi. (Q.S. Al A'raaf: 23).

ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ّ �َّ َ َ َ ۡ َ َو
ُ
َ
[٤ :  ﴾ ]ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ٤ � ّ�َنا عليك َنا ��ك �نبنا ��ك ٱلم ِص..... ﴿

"Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada
Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali." (Q.S. Al
Mumtahanah: 4)

ۡ َ َ ُ ّ ََّۡ َ َ َۡ َ َٓ ّ َّٓ
َ �َهد
ِٰ ّ � ُتبۡ َنا َم َع ٱ
[٥٣ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٥ ِين
﴿ َ�َنا َامَنَا بِما أنزلت وٱَبعنا ٱرَسول فٱ

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan
telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orangorang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah". (Q.S. Ali Imran: 53) .

َ َ ََ ََۡ ۡ َ ََ ۡ ۡ َ ّ َّٓ
ۡ
ّ
َ
ُ
ٰ
[١٠٩ :  ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن١ �ِِ�َ� َ�َنا َامَنَا فٱغ ِفر �ا وٱر�نا وأنت خ� ٱ...... ﴿

"Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami
rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik". (Q.S. Al
Mukminun: 109) .

ۡ َ ّ َّٓ
َ �َهد
ِٰ ّ � ُتبۡ َنا َم َع ٱ
[٨٣ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٨ ِين
 َ�َنا َامَنَا فٱ...... ﴿
"Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang
yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad ). (Q.S.
Al Maidah: 83).
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ّ ٓ َ�َ َنا ٓ ِّ�َ َنا
ّ ........... ﴿
َ َُامَنَا فَٱ ۡغ ِف ۡر َ�َا ُذن
َ و� َنا َوق َِنا َع َذ
[١٦ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ ِاب ٱَّار
"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala
dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka" (Q.S. Ali Imran: 16).

ّ ُ َٰ َ َ ّ ٓ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ ۡ َ ٓ َ ّ
ٞ � ٖء قَ ِد
ۡ َ �
[٨ : ﴾ ]ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ٨ ير
ِ �  َ�َنا �ت ِمم �ا نورنا وٱغ ِفر �ا ۖ ِنَك....... ﴿

"Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami;
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Q.S. At Tahrim: 8).

ۡ َ َۡ َ َ َٰ ۡ َ ُ َ َ َ ّ َ َٰ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ّ
َ ّ ٓ َ ّ ْ ُ َ َ َ ّ ّٗ َ ُ ُ
ِّ�َين ءامنوا َ�َنا ِنَك
ِ �ِ َ�َنا ٱغفِر �ا و�ِِخ�ن ِنا ٱَِين سبقونا ب ِٱ ِ�ي� ِن و� �عل ِ� قلو�ِنا غ..... ﴿
ٞ َُ
ٌ وف َّح
[١٠ : ﴾ ]ﻟﺮﺸ١ ِيم
رء
"Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah
beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian
dalam

hati

kami

terhadap

orang-orang

yang

beriman;

Ya

Rabb

kami,

Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al Hasyr:
10 ).

ۡ ُ ّ َ َ َ ّ ّٓ ّۡ َّ
َٗ ۡ ّٗ َٓ ّ
َ َ َۡ ۡ ُ ََۡ ۡ َ َّ
َ
َ
ُ
� لك ومِن ُرِّ�َتِنا ُمَة ُّسلِمة
ِ  َ�َنا وٱجعلنا مسلِم١  َ�َنا َقَبَل ِنَا ۖ ِنَك أنت ٱسَ ِميع ٱلعلِيم........ ﴿
َ َ ّ ََٓۡ َ ۡ َُ َ َ ََ َ ََ َ ّ
َ
ُ
ّ
ُ
ّ
[١٢٨ ،١٢٧ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ حيم
ِ ََك وأرِنا مناسِكنا وتب علينا ۖ ِنَك أنت ٱّوَاب ٱر
"Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya
Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Ya Tuhan kami,
jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan
(jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau
dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami,
dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima
taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Baqarah: 127-128) .

ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ّ َّٓ ََ ۡ ۡ َ ْ ُ َ َ َ ّ َٗۡ َۡ َ َۡ َ َّ
ُ
َ
[٥ :  ﴾ ]ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ٥ ﴿ َ�َنا � �علنا ف ِتنة ِّ�َِين �فروا وٱغفِر �ا َ�َنا ۖ ِنَك أنت ٱلعزِ�ز ٱ�كِيم

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orangorang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al Mumtahanah: 5) .

َ ۡ ۡ َۡ َ َ َۡ َ ََّ َ
ّ ِۡ َّۡ َٗۡ َۡ َ َۡ َ َّ
َ �َٰلِم
َ � ٰ ِفر
ِ
[٨٦ ،٨٥ :  ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٨ �ن
ل
ٱ
م
و
ق
ل
ٱ
ِن
م
ك
ت
�
ر
ب
�
و
ا
ن
٨
�
 َ�َنا � �علنا ف ِتنة ل ِلقوم ٱ..... ﴿
ِ ِ ِ
ِ
ِ
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"Ya Tuhan kami; janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum
yang'zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya)
orang-orang yang kafir." (Q.S. Yunus: 85-86)

َ ۡ ۡ َۡ ََ َ ۡ ُ َ َ َ َ َۡ ۡ َّ َ َ َۡ ٓ ََ َ ۡ ََ ُُ ََ ۡ ۡ َّ
َ
ٰ
﴾ ١  َ�َنا ٱغ ِفر �ا ذنو�نا ��ا�نا ِ� أم ِرنا و�بِت أقدامنا وٱن�نا � ٱلقو ِم ٱل�فِ ِر�ن............. ﴿
[١٤٧ :]ال ﻋﻤﺮان

"Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang
berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Q.S. Ali Imran: 147) .

ٓ ّ
ٗ َ َ َ َۡ ۡ ََ ۡ َّ َ َٗۡ َ َ ُّ
[١٠ : ﴾ ]الﻜﻬﻒ١ َ�َ َنا َءات ِ َنا مِن َنك ر�ة وهيِئ �ا مِن أم ِرنا رشدا
........... ﴿

"Wahai Tuhan

kami,

berikanlah

rahmat kepada kami dari sisi-Mu

dan

sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)." (Q.S. Al
Kahfi: 10).

ّ
ّ ُرَةَ أَ ۡ� ُ� َوٱ ۡج َع ۡل َنا ۡلِل
َ ب َ�َا م ِۡن أ َ ۡز َ�ٰج
ً � َم
َ ُتَق
ّ ....... ﴿
ۡ َ�َ َنا َه
ّ َذُرِّ�َ ٰت ِ َنا
[٧٤ : ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن٧ اما
ا
ن
ِ
ِإ
ِ
ٖ

"Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan
kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang
yang bertakwa. (Q.S. Al Furqan: 74) .

َ َ َ
َ َ ّ ّ
ۡ َٓ َ َّ
ّ َ�َ َنا ٱ ۡ� ۡف
ٗ ت ُم ۡس َت َق ّٗر� َو ُم َق
ّ ....... ﴿
َ َنَا َع َذ
﴾ ٦ اما
 ِ�َها ساء٦ َهَنَ َمۖ ِنَ عذ َا� َها �ن غ َر ًاما
اب
ِ
[٦٦ ،٦٥ :]اﻟﻔﺮﻗﺎن
"Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu
adalah kebinasaan yang kekal". Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk
tempat menetap dan tempat kediaman. (Q.S. Al Furqan: 65-66) .

ّ .......... ﴿
َ َ�َ َنا ٓ َءات ِ َنا � ٱُّ ۡ� َيا َح َس َن ٗة َو ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ
[٢٠١ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ ِاب ٱَّار
ِ
ِ�
"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan
peliharalah kami dari siksa neraka" (Q.S. Al Baqarah: 201)

ۡ َ َۡ َّ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َََ َ ۡ َ
ُ
َ
[٢٨٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ � س ِمعنا وأطعناۖ �فرانك َ�َنا ��ك ٱلم ِص........ ﴿

"Kami dengar dan kami taat." (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami
dan kepada Engkaulah tempat kembali." (Q.S. Al Baqarah: 285).
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ََ َََُۡ َ َ ٗ ۡ ََٓۡ َ ۡ َۡ ََ َّ َۡ َ ۡ َ َۡ َٓ ّ
َٓ ۡ َُ َ َّ
َ َّ � ٱ
خذنا إِن َسِينا أو أخط�نا ۚ َ�َنا و� � ِمل علينا إِ�� كما �لتهۥ
ِين مِن
ِ  َ�َنا � تؤا........... ﴿
َ
ۡ ُ َ ّ َ َۡ
َ ََ
ُ ۡ
َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ َ َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ّ
َ�َ َنا َو� �َ ّمِل َنا َما � َطاقة �َا بِهِۖۦ َوٱ�ف َنَا وٱغ ِفر �ا وٱر�نا ۚ أنت مولٮنا فٱ
ن�نا � ٱلق ۡو ِم
ۚ �بلِنا
َ ۡ
َ � ٰ ِفر
[٢٨٦ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �ن
ٱل
ِ
"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami
tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup
kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.
Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S.
Al Baqarah: 286 ).

َ ۡ َ َ ََۡ َ َ ۡ َ َۡ ََ ُُ ۡ ُ َ َّ
ّ ۡ َ َ َ ّ ًَۡ َ َ ُّ
ُ
[٨ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٨ ب �َا مِن َنك ر�ة ۚ ِنَك أنت ٱلَهَاب
﴿ َ�َنا � تزِغ قلو�نا �عد إِذ هديتنا وه

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan
sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami
rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi
(karunia)". (Q.S. Ali Imran: 8).

َ َ ۡ ُ ُۡ َ َّ ّ
َ ّ ٓ ّ
َ �ۡ اس ِ�َ ۡو� َّ َر
ِ ََّ�َ َنا ِنَك َجا ِم ُع ٱ
[٩ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٩ يعاد
ب �ِيهِ� ِنَ ٱَ � �لِف ٱل ِم
﴿
ٖ
"Ya

Tuhan

(menerima

kami,

sesungguhnya

pembalasan

pada)

Engkau

hari

yang

mengumpulkan
tak

ada

manusia

keraguan

untuk

padanya".

Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (Q.S. Ali Imran: 9).

ََ َ ّ
ُ
َ ّ ٓ ّ
َ َ ٰ َ ۡ ُ ٗ َٰ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ ّ
َ ك فَقِ َنا َع َذ
ار �ق ۡد
ََ�َ َنا ِنَك َمن ت ۡدخ ِِل ٱ
١ ِاب ٱَّار
 َ�َنا ما خلقت �ذا �طِ � سب�ن........ ﴿
َ
َ ۡ َ
ّ َّٓ
ّ ََ ََُۡ ۡ َ
ُ ّ َ ْ ُ َ ۡ َٰ ۡ
ّ ٔ�
ۡ
ََ�َنا
َ
َ
َ
َ
ّ ۚ مَنَا
ٗ
َ
ُ
َ َ � ۡم
َ
ُ
ٰ
ِ  ّ�َنا ِ�َنا س ِمعنا منادِيا �نادِي١ ٖأخز�ته ۖۥ وما ِل�َلِ ِم� مِن أنصار
ِ �لِ�ي� ِن أن ءامِنوا بِر
َۡ َ َ َّ
ۡ ُ َ َ َ ُ ُ َٰ َ َ ّ
ّ و� َنا َو َ� ّف ۡر
َ� نَا يَ ۡوم
َ
َ
ۡ
َ ِ �ات
َ
ّ
َ ّ َنَا َس
َ ُفَٱ ۡغفِ ۡر َ�َا ُذن
َ
َ
َ
�
و
لِك
س
ر
�
ا
ن
َ�َعَد
ا
م
ا
ِن
ت
ا
ء
و
ا
ن
َ�َ
١
ار
ر
ب
�
ٱ
ع
م
ا
ن
َ�ََتَو
ا
ن
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِز
َ َ ۡ ُ ُۡ َ َ ّ َ َٰ ۡ
[١٩٤ ،١٩١ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ يعاد
ٱلقِ�مةِ� ِنَك � �لِف ٱل ِم
"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci
Engkau,

maka

peliharalah

kami

dari

siksa

neraka.

Ya

Tuhan

kami,

sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka
sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim
seorang penolongpun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan)
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yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", maka
kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan
hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami
beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa
yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul
Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya
Engkau tidak menyalahi janji." (Q.S. Ali Imran: 191-194).

ۡ ُ َُ ََۡ َ ۡ ُۡ َ ّ َ َ ۡ ۡ َّ
ُ � ِ َس
[٤١ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ٤ اب
﴿ َ�َنا ٱغ ِفر ِ� ول ِ� َِٰيَ ولِلمؤ ِمن ِ� يوم �قوم ٱ

"Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orangorang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)". (Q.S. Ibrahim: 41 ) .

ّ َ ُ ُ ّ َ َ ٰ َ ۡ ُ َ َ ٓ ّ َ َٰ ٓ ّ
َ
ٰ
[٨٧ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء٨ � َ إِ�ه ِ�َ أنت سب�نك إِ ِ� كنت مِن ٱ�َلِ ِم........ ﴿

"Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku
adalah termasuk orang-orang yang zalim." (Q.S. Al Anbiyaa' : 87 ).

ٗ ٰ �َ َِيَ َوأ َ ۡن أ َ ۡ� َم َل
ُلِحا تَ ۡر َضٮ ٰه
ّ ٰ �َ

ٰ َ َ َو
�

ََ َ ۡ َ َۡ ّ َ ََ ۡ َ ُ َۡ ۡ َ ۡ َۡ ّ َ َ
َّ
ٓ ِ َ� أن أشكر ن ِعمتك ٱ
ٓ ِ ب أوزِع
� ��عمت
ِ �َال ر........ ﴿
ۡ ََۡ
ّ َ َ
َ ََۡ
َ
ٰ
[١٩ :  ﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ١ �ح
ِ ِوأدخِل ِ� بِر�تِك ِ� ِعبا ِدك ٱ�َل

"Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah
Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk
mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan
rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh". (Q.S. An Anaml:
19).

ٓ ُ ّۡ
ّ يم ٱ
ّ �َ�ُِّر
ّ صَلَ ٰوة ِ َومِن
َ ِ﴿ َر ّب ٱ ۡج َع ۡل� ُمق
َ�َ َنا
[٤٠ : ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ٤ َِ�َقَبَل د َ�ء
�ِ
ِ
ِ
"Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap
mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. (Q.S. Ibrahim : 40) .

َ ََ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ ۡ َۡ ّ َ
ٗ ٰ �َ َِيَ َوأ َ ۡن أَ ۡ� َم َل
ۡ لِحا تَ ۡر َضٮ ٰ ُه َوأَ ۡص
َ � َ� ۡ� َع ۡم
ّ ٰ �َ �
َّ َ ت
ٰ َ َ َ َو
ٓ ِ َّ ك ٱ
�ِ لِح
ب أوزِع ِ� أن أشكر ن ِعمت
ِ  ر....... ﴿
ّ َ َۡ ُ ُۡ ّ ٓ ّ
َ �� م َِن ٱل ۡ ُم ۡسلِم
[١٥ : ﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف١ �
ِ
ِ ِ� ُرِّ�َ ِ�� إِ ِ� �بت إِ�ك
"Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah
Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat
berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan
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(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada
Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S.
Al Ahqaaf: 15 ) .

ۡ َ
َۡ ُ َۡ َ ّ ّ َ
[١٦ : ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ..... �ِ ت �ف ِ� فٱغفِ ۡر
ب إِ ِ� ظلم
ِ  ر...... ﴿
"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu
ampunilah aku". (Q.S. Al Qashash: 16).

َ
ّ ّ َٗ ۡ ُ ُۡ ۡ َ
َ ْ ََُۡ
ۡ
َ
ۡ
ۡ ِ ّ َ � َو٢ � ۡح � َص ۡدري
َ ۡ  َر ّب ٱ........ ﴿
ِٓ �
﴾ ٢ �ِ  �فقهوا قو٢ �ا
ِ  وٱحلل �قدة مِن ل ِس٢ � أم ِري
ِ
ِ
ِ
[٢٨ ،٢٥ :]ﻃﻪ
"Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku
urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti
perkataanku, (Q.S. Thahaa: 25-28)

َ َ َ َ َ َۡ ۡ َ َ ُ ُ َ ّٓ ّ َ
َ ۡ َ ّ ُ َ ٓ َۡ ََۡ ۡ َۡ ّ ٞ ۡ
ۡ
َ
َ
ٰ
﴾ ٤ ��ن
ِ  ر.... ﴿
ِِ �ب إِ ِ� أعوذ بِك أن أ�ٔلك ما ليس ِ� بِهِۦ عِلمۖ �َ �غ ِفر ِ� وتر� ِ� أ�ن مِن ٱل
[٤٧ :]ﻫﻮد

Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon
kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan sekiranya
Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan
kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." (Q.S. Huud:
47).

َۡ ۡ َ
ََ َ
ۡ ۡ ََ ٗ ۡ ُ
َ َ ّ َ ۡ َ
ّ
ۡ
َ
ۡ َ ّ ﴿ َر
َ
ٰ
 وٱجعل ِ� مِن ورث ِة٨ خ ِر�ن
ِ �صد ٖق ِ� ٱ
ِ  وٱجعل ِ� لِسان٨ �ح
ِ ِب هب ِ� حكما و�� ِق ِ� ب ِٱ�َل
ِ
ّ
[٨٥ ،٨٣ :  ﴾ ]الﺸﻌﺮاء٨ َنَةِ ٱَّعِي ِم
"Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam
golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi
orang-orang (yang datang) kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang
yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan, (Q.S. Asyu'araa: 83-85).

ّ
َ َ َ َٰ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٗ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ّ َٰ َ
َ �َٰلِم
َ � ِ َّ َ� َب
ۡ ۡ ّ َّ ﴿
ِ
ٱ
د
﴾ ٢ �ۢ ار
� ِ
� ِ �ِب ٱغ ِفر ِ� ول ِ�َِيَ ولِمن دخل بي ِ� مؤمِنا ولِلمؤ ِمن ِ� وٱلمؤم
ِ
ِت و� تز
[٢٨ :]ﻧﻮح
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Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku
dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan
janganlah

Engkau

tambahkan

bagi

orang-orang

yang

zalim

itu

selain

kebinasaan". (Q.S. Nuuh : 28) .

ٓ
َ ّ ًۖ َ ّ َ ٗ ّ َ ُّ
ۡ  َر ّب َه....... ﴿
ُ ك َس ِم
َب ِ� مِن َنك ُرِّ�َة طيِبة ِن
[٣٨ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٣ ِيع ٱُّ َ�ء
ِ
"Ya

Tuhanku,

berilah

aku

dari

sisi

Engkau

seorang

anak

yang

baik.

Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (Q.S. Ali Imran: 38).

َ �� ٱ ۡل َ� ٰر
َ َ َر ّب َ� تَ َذ ۡر� فَ ۡر ٗدا َوأ..... ﴿
ُ ۡ نت َخ
[٨٩ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء٨ �ِ
ِ
ِ
ِ

"Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan
Engkaulah Waris Yang Paling Baik. (Q.S. Al Anbiyaa': 89).

ّ َ
َ �َ ٰلِح
ۡ ﴿ َر ّب َه
[١٠٠ :  ﴾ ]الﺼﺎﻓﺎت١ �
ب ِ� مِن ٱ
ِ
ِ
Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orangorang yang saleh. (Q.S. Ashshaffat: 100) .

ّ �ٱ
َ �ٰ َ�
َ َ َّ ّب ٱ ۡغ ِف ۡر َوٱ ۡر َح ۡم َوأ..... ﴿
ُ ۡ نت َخ
[١١٨ :  ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن١ �ِِ
ِ

"Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi
rahmat Yang Paling baik." (Q.S. Al Mukminun: 118).

ّ
َۡ َ ّ َ َ ُ ُ ََ
َ ۡ َ ُ ُ َ ّ ّ
َ َش
َ
َ
ُ ُ �
ٰ
ٰ
ب أن
ر
ك
ب
وذ
ع
أ
و
٩
�
�
ٱ
ت
�
م
ه
ب أعوذ بِك مِن
[٩٨ ،٩٧ :  ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن٩ ِ�ون
ِ
ِ ِط
ِ
ِ
ِ َ ...... ﴿
"Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan
aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka
kepadaku."(Q.S. Al mukminun: 97-98).

ۡ
ۡ ّ ّ َُ
[١١٤ : ﴾ ]ﻃﻪ١ ب زِد ِ� عِل ٗما
ِ َ  وقل...... ﴿
"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (Q.S. Thaahaa: 114).

ّ َ ۡ َ ۡ
َ َ ۡ ُ ۡ َۡ ّ ّ
ُۡ
ّ ٰٗ َ ۡ ُ َ ُّ
ۡ ََ ۡ
َ
ۡ
ٗ
َ
﴾ ٨ ��صد ٖق وٱجعل ِ� مِن َنك سل�نا َ ِص
ِ صد ٖق وأخ ِرج ِ� �رج
ِ ب أدخِل ِ� مدخل
ِ َ ....... ﴿
[٨٠ :]اﺮﺳاء
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"Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah
(pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau
kekuasaan yang menolong." (Q.S. Al Israa': 80).

ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ٗ َ َ ُّ ٗ َ ُ ۡ َ ّ ّ
َ
ُ
[٢٩ :  ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن٢ �ِ ب أنزِل ِ� م�� بار� وأنت خ� ٱلم�ِل
ِ َ ..... ﴿

Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah
sebaik-baik Yang memberi tempat." (Q.S. Al Mukminun: 29).

ۡ ّ ٗ َ َ ُ َ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ّ َ
ۡ
َ
ُ
[١٧ : ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ١ �ِب بِما ��عمت َ فلن أ�ون ظ ِه�� ل ِلمج ِرم
ِ  ر.... ﴿

"Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerah- kan kepadaku, aku
sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang- orang yang berdosa". (Q.S. Al
Qashash: 17) .

ََ ۡ ُ ّ َ
َ � ٱ ۡل َق ۡو ِم ٱل ۡ ُم ۡفسِ د
�ِ �ب ٱن
[٣٠ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٣ ِين
ِ  ر..... ﴿
"Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat
kerusakan itu". (Q.S. Al 'Ankabuut: 30).
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Doa – Doa Nabi 

ّ
َ ْلﻠَّﻬُﻢَ إ ْن ﺷﺌ
ﺳ
ّ
ﺖ
: وﻻ ﻳﻘﻮﻟﻦ، ) ا دﺎﻋ أﺣﺪ�ﻢ؛ ﻓﻠﻴﻌﺰم اﻤﻟﺴﺄﻟﺔ: َ�ُﻮل ا
َﺎل ر
: ﻗﺎل ﻋﻦ أ�ﺲ
ِ ِ
ِ
َّ
َْ
.َﺄَﻋْﻄِ�ِْ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ مﺴﺘﻜﺮه ﻪﻟ( ُﺘَﻔ ٌﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
Dari Anas  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Bila seseorang di antara kalian
berdo`a, hendaklah dia berdo`a dengan perasaan yang mantap, dan janganlah
mengucapkan “Ya, Allah! jika Engkau menghendaki berilah aku, karena
sesungguhnya tidak ada seorangpun yang memaksa Allah (untuk berbuat
sesuatu).” Muttafaq ’alaih. 1
615F

 Berikut ini beberapa doa yang diriwayatkan dari Nabi  yang sering beliau baca,
maka selayaknya bagi seorang muslim berdoa dengan memabacanya, dan
memilih

sesuai

dengan

kebutuhannya

sambil

menjaga

sebab-sebab

dikabulkannya doa.

َ ْ
َ
ََ
َ
َ
ْﻷ ْرض َو َﻣﻦ
َ َ ّ
ِ ات َوا
ِ  وَلﻚ اﺤﻟَْﻤْﺪُ لَﻚَ مُﻠْﻚُ الﺴَﻤﺎو،َّ))ﻢّ لَﻚَ اﺤﻟْﻤْﺪُ أَﻧْﺖَ �َﻴِّﻢُ الﺴَّﻤَﺎواتِ وَاْﻷَرْضِ وَﻣَﻦْ �ِﻴْﻬِﻦ
َ ْ
ََ ّ
َ ََ ّ
ﻚ َْﻤْﺪُ أَﻧْﺖَ ﻧُﻮْرُ الﺴَّﻤَﺎوَاتِ وَاْﻷَرْضِ وَﻣَﻦ
ْ
َ َ ّ
،ات َواﻷر ِض
 ول،َِﻴْﻬِﻦ
ِ  لﻚ اﺤﻟَْﻤْﺪُ أَﻧْﺖَ مَﻠِﻚُ الﺴَﻤﺎو،َْ �ِﻴْﻬِﻦ
ْ
ْ
َ ،َلَﻚَ اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ
ُ َوَاﻨﻟ
َ
ّ
َ
َ
،ٌّ وَاﻨﻟّبِﻴُّﻮْنَ ﺣَﻖ،
ﺎر
،ٌّ وَاﺠﻟْﻨَّﻪُ ﺣَﻖ،ُّ وَﻗَﻮْلُﻚَ اﺤﻟَْﻖ،ُّ اﺤﻟَْﻖ
 وَﻟِﻘَﺎؤُك،ُّاﺤﻟَْﻖ
َ  و وَﻋ ﺪُك،ُّ
َ ّْﺖ
َ
َ َ ُ ََْ َ َْ
َ ﻚ َﺧ
ُ،ﺎﺻ ْﻤﺖ
َ
�ِ  و، وَ�ِﻴﻟﻚ أ�ﺒﺖ،ُ �َ  وَﻋ َﻠﻴْﻚَ ﺗَﻮ،ُ وَ�ِﻚَ آﻣَﻨْﺖ،ُ أَﺳْﻠَﻤْﺖ
 َّﻬُﻢَّ لَﻚ، ٌّوَالﺴَّﺎﻋَﺔُ ﺣَﻖ،ٌَّﻤَّﺪٌ ﺣَﻖ
َ
َ ُ ّ
َ َ َ َْ
ْ
ﺮ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ﻧْﺖَ الْﻤُﻘَﺪِّم
ُ ﺎﻛ ْﻤ
َ
 وَأ
َ�ِﻴﻟﻚ ﺣ
 ﻻ،ُ َﻧْﺖَ الْﻤُﺆَﺧِﺮ
، وَﻣَﺎ أَﺳرت وﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ،ُ ﻲﻟِْ ﻣَﺎ ﻗَﺪَّﻣْﺖُ وَﻣﺎ أَﺧّﺮْت
 ْﻔِﺮ.ﺖ
ََ ٌ َّ
َْ ّ
َ
.ﻴﻪ
ِ ِﻟَـﻪَ إِﻻَ أﻧﺖ(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
“Ya, Allah! Bagi-Mu segala puji, Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta
seisinya, bagi-Mu segala puji. Dan bagi-Mu kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. BagiMu segala puji Engkau Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya.
Bagi-Mu segala puji, Engkaulah Tuhan Yang Maha Benar, janji-Mu benar,
bertemu dengan-Mu benar, firman-Mu benar, Surga benar (ada), Neraka benar
(ada), (terutusnya) para nabi benar, (terutusnya) Muhammad benar (dari-Mu),
peristiwa hari kiamat benar. Ya Allah, kepada-Mu aku pasrah, kepada-Mu aku
beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali (bertaubat),

1

. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6338 dan Muslim no hadist : 2678.
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dengan pertolongan-Mu aku berdebat (kepada orang-orang kafir), kepada-Mu
(dan dengan ajaran-Mu) aku memutuskan hukum. Oleh karena itu, ampunilah
dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang tersembunyi dan
terang-terangan. Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan, tiada
Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau”. Muttafaq alaih.

1

َّ
ّ ..... ﴿  أ�ﺮﺜ دﺎﻋء اﻨﻟﻲﺒ
َ َ�َ َنا ٓ َءات ِ َنا � ٱُّ ۡ� َيا َح َس َن ٗة َو ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ
 ﴾ ُﺘَﻔ ٌﻖ٢ ِاب ٱَّار
ِ
ِ�
ََ
.ﻴﻪ
ِ ﻋﻠ
Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi adalah: "Ya Tuhan kami, berilah kami
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa
neraka" Muttafaq alaih. 2
617F

ْ
َ ُ َ ْ  ﻋَﺬَابِ اﻟْﻘَﺮ
 اﻟْﻌَﺠْﺰِ وَاﻟْﻜَﺴَﻞِ وَاﺠﻟ ُِ وَالْﻬَ َﺮمِ وَاﺒﻟُْﺨْﻞِ وَأَﻋُﻮ
ﺒ َوأ ُﻋ ْﻮذ ِﺑﻚ ِﻣ ْﻦ
ْ
ِ
ْذُ ﺑِﻚَ ﻣ
َِّْﻬُﻢَّ إِ�ّْ أَﻋُﻮ ْذُ ﺑِﻚَ ﻣ ﻦ
))
ﻦ
ِ
ِ
ََ ٌ َّ
َ َْ َ َ ْ َْ َْ
.ﻴﻪ
ِ ﺎت(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
ِ ﻓِﺘﻨ ِﺔ الﻤﺤﻴﺎ والﻤﻤ
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut,
pikun, dan kebakhilan, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, dan aku
berlindung kepada-Mu dari cobaan kehidupan dan kematian) Muttafaq alaih. 3
618F

ََ ٌ َّ
.ﻴﻪ
ِ  وﺷﻤﺎﺗﺔ اﻷﻋﺪاء( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ، وﺳﻮء اﻟﻘﻀﺎء، )ﺘﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ اﺒﻟﻼء؛ ودرك الﺸﻘﺎء و�ن رﺳﻮل اﷲ
Rasulullah  sering Berlindung kepada Allah dari sulitnya bencana, datangnya
kesengsaraan, buruknya ketentutan qadha Allah, dan cacian para musuh”.
Muttafaq ’alaih.

4

619F

ْ
ْ ََ ْ
ْ
َ وَأَﺻْﻠِﺢ ﻲﻟِْ دُ�ْﻴَﺎي
ْ
ﺻ
 اﻟَّﻲﺘِْ �ِﻴْﻬَﺎ ﻣَﻌَﺎﻲﺷ وأ
ِ
ْ ﻲﻟِْ آﺧِﺮَ�ِْ اﻟَّﻲﺘ
))َّ أَﺻْﻠِﺢْ ﻲﻟِْ دِﻳْ�ِْ اﺬﻟَِّيْ ﻫ ُﻮَ ﻋِﺼْﻤَﺔُ أَمْﺮِي
ِ
ِْتَ رَاﺣَﺔً ﻲﻟ
َ
ِﻌَﺎدِيْ وَاﺟْﻌَﻞ
َ
ّْ ﺧَ�ٍْ وَاﺟْﻌﻞِ الْﻤَﻮ
ُِاﺤﻟَْﻴﺎةَ زِ�َﺎدَةً ﻲﻟِْ ﻲﻓِْ ﻞﻛ
.ِﻣﻦْ ﻞﻛَُّ ﺮﺷٍَّ (( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠﻢ
(Ya Allah, perbaikilah dienku yang merupakan pemelihara urusanku, dan
perbaikilah duniaku yang di dalamnya kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku
yang merupakan tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini bagiku untuk

1

. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari
. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari
3
. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari
4
. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari
2

no hadist :7442 dan Muslim no hadist : 769.
no hadist :6389 dan Muslim no hadist : 2688.
no hadist :2823 dan Muslim no hadist : 2706.
no hadist :6616 dan Muslim no hadist : 2707.
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menambah kebaikan untukku, dan jadikanlah kematian untuk menyelamatkanku
segala keburukan)”. HR. Muslim.

1

620F

ْ
َ َ ْ
َ
ّ ))
.ٌ لﻠَّﻬُﻢَ ِإ أَﺳْﺄَلُﻚَ الْﻬُﺪَى وَاﺘﻟُّﻰﻘ َواﻟ َﻌﻔﺎف َواﻟ ِﻐ َ�(( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠﻢ
“Ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri, dan kekayaan
jiwa”. HR. Muslim .

2

621F

ْ
ّ
ْ ُْ
ﻋُﻮ
َ ﺨﻞ َو
ﺮَمِ وﻋَﺬَابِ اﻟْﻘَﺮﺒِ اَلﻠَّﻬُﻢَّ آتِ �َﻔْﻲﺴِْ �َﻘْﻮَاﻫَﺎ وَزَ�ِ َﻬﺎ
ِ َ ))َّﻬُﻢَّ إِ�َّْ أَ ْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﻌَﺠْﺰِ وَاﻟْﻜَﺴَﻞِ وَاﺒﻟ
ْ َ ْ َ ُ ََْ َ ْ ْ َ ُْ ُ ّْ
َ
َْ
َ َْ َ
َْ
ﻦ
ﻣ
و
ﻊ
ﻔ
ﻨ
�
ﻻ
ﻢ
ﻠ
ﻋ
ﻦ
ﻣ
ﻚ
ﺑ
ذ
ﻮ
ﻋ
أ
ِ�ِّﻬُﻢَّ إ
 ﺧَ�ُْ ﻣﻦ زَ�َّﻫَﺎ أَﻧْﺖَ وَﻴﻟُِّﻬَﺎ وَمَﻮْﻻَﻫَﺎ اَلﻠ
ﻠ
ﻗ
ﺐ ﻻ �ﺸ ُﻊ َو ِﻣ ْﻦ �ﻔ ٍﺲ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ ُ َ َ ُْ َ َْ َ ْ َ َُ َْ َ
ﺎب ل َﻬﺎ(( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠﻢ
ﻻ �ﺸﺒﻊ و ِﻣﻦ دﻋﻮ ٍة ﻻ �ﺴﺘﺠ
(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan,
kekikiran, pikun dan azab kubur. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan,
sucikan ia, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkaulah penolongnya
dan pemiliknya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu
yang tidak berguna dan dari hati yang tidak khusyu dan dari jiwa yang tidak
pernah puas dan dari do’a yang tidak dikabulkan)”. HR. Muslim.

3

62F

ّ ْ ْ ّ
َ َ ّ
ْ َﺳَﺪِ ْد
.ّْ أَﺳْﺄَلُﻚَ الْﻬُﺪَى وَالﺴَﺪاد(( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠﻢ
�َِّﻬُﻢَّ إ
)) ((�
�ِ ))لﻠَّﻬُﻢَ اﻫ ِﺪ
ِ
ِ
(Ya Allah tunjukilah aku dan tuntunlah aku)

(Ya Allah sesungguhnya aku

meminta kepada-Mu, petunjuk dan tuntunan). HR. Muslim.

4

623F

َ
ْ ْ َ َ
َِّ ْ َ ُ ْ ُ َ  ﺮﺷَِّ ﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠْﺖُ وَﻣِﻦْ ﺮﺷ
.ّ َﻣﺎ ل ْﻢ أ� َﻤﻞ(( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠﻢ
))ﻠّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang aku
lakukan dan keburukan yang belum aku lakukan)”. HR. Muslim.

5

624F

ْ
َ َِﺿَﻠَﻊِ اﺪﻟَّﻳْﻦِ وَﻏَﻠَﺒَﺔِ الﺮ
))ﻠﻬُﻢ إِ�ّ أَﻋُﻮ
َ
ّ
َ ْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ الْﻬَﻢِ َو
ّ
((ﺎل
 و،ِﻟْﻌَﺠْﺰِ وَاﻟْﻜَﺴَﻞ
 وا،ِن
ﺟ
اﺒﻟُْﺨْﻞِ وَاﺠﻟُْﻦﺒ
ِ
ِ
 و،ِ
.ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري

1

. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2720.
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2721.
3
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2722.
4
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2725.
5
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2716.
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“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan
kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari
lilitan hutang dan laki-laki yang menindas-(ku)“. HR. Bukhari .

1

َْ ّ
َ َ ّ ُّ رَبُّ اﻟْﻌَﺮ
�ِﻻَّ ا
ُّ
إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا�َبُّ الﺴَّﻤَﺎوَاتِ وَر َبُ اﻷ ْر ِض
َ�َ ُّ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢُ اﺤﻟَْﻠِﻴْﻢُ ﻻَ إِﻪﻟَ ِإﻻ ا
))
َْشِ اﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ ﻻ
ْ
ْ
ََ ٌ َّ
ْ َ
َْ ّ
.ﻴﻪ
ِ َبُ اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻜ ِﺮ� ِﻢ(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
(Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Agung lagi Maha
Pemurah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb ‘Arsy yang
besar, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan langit dan bumi,
dan ‘Arsy yang mulia).” Muttafaq ’alaih.

2

62F

َ
ُ
َ َ َ ََ َ ُ
.ﺎﻋ ِﺘﻚ(( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠﻢ
))ﻢّ مُﺮﺼَِّفَ اﻟْﻘُﻠُﻮْب ﺮﺻَِّفْ ﻗُﻠﻮْ�َﻨﺎ ﻰﻠﻋ ﻃ
(Ya Allah, yang menggerakkan hati, gerakkanlah hati kami untuk menta’ati-Mu)”.
HR. Muslim.

3

627F

ْ
ْ َ َ َ َ
َ
ّْ
َ َّ ْ ﻮْذُ ﺑِﻚ
َ ُ َ
َ
ِ اﺠﻟُْﻦﺒ
ﻨَﺔِ اﺪﻟُ�ﻴَﺎ
ﻣِﻦ
ّ إِﻰﻟ أ ْرذ ِل اﻟ ُﻌ ُﻤ ِﺮ َوأ ُﻋ ْﻮذ ِﺑﻚ ِﻣ ْﻦ ِﻓ
وَاﺒﻟُْﺨْﻞِ وَأﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ أَنْ أُرَد
ِ�ِ))ﻠّﻬُﻢَّ إ
ْ  ﻓِﺘْﻨَﺔِ اﻟْﻘَﺮ
.ﺒ(( ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
َِْأَﻋُﻮ ْذُ ﺑِﻚَ ﻣ ﻦ
ِ
(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa takut dan bakhil,
dan aku berlindung kepada-Mu dari disampaikan kepada umur yang paling hina
(pikun), aku berlidung kepada-Mu dari cobaan dunia, aku berlindung kepada-Mu
dari fitnah di dalam kubur)”. HR. Bukhari.

4

628F

َ
َ
 ِب
َ ُْ ُ َ ّْ
ُ
ّ
َ
،ﺎر
َ وَﻓِﺘْﻨَﺔِ اﻨﻟ،ِاﻨﻟَّﺎر
 ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَا
 اَلﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ِّْ أَﻋُﻮْذ،ِ وَالْﻤَﻐْﺮَمِ والْﻤَﺄْﺛَﻢ،ِم
الْﻬَﺮ
َﺴَﻞِ و
ﻚ
ﺑ
ذ
ﻮ
ﻋ
أ
ِ�ِّﻬُﻢَّ إ
))ﻠ
ِ
ِ
ْ
ّ ﻦْ ﺮﺷَِ ّ ْ َ َ ْﺢِ اﺪﻟَّﺟ
َْ
َ
.ﺎل
ِﻓﺘﻨ ِﺔ الﻤ
ِ وﻣ،ِ وﺮﺷَِّ ﻓِﺘْﻨَﺔِ اﻟْﻔَﻘْﺮ،َ�َِِّ ﻓِﻨْﺘَﺔِ اﻟْﻐ
ِ َ
 وَﺮﺷ،ِْ وﻋَﺬَابِ اﻟْﻘَﺮﺒ،ِْﺔِ اﻟﻘﺮﺒ
ْ ُ ّْ
َّ
َ
ﻦْ ﺧَﻄَﺎﻳ
ِ اﻏْﺴِﻞْ ﺧَﻄَﺎﻳَﺎيَ ﺑ
َ
،�ْﻴَﺾُ ﻣِﻦَ اﺪﻟَ� ِﺲ
َﺎلْﻤَﺎءِ وَاﺜﻟَّﻠْﺞِ وَاﻟْﺮﺒ
 ﻛَﻤَﺎ �ُﻨَﻰﻘَّ اﺜﻟَﻮب ا،َﺎ
ﻠْﻲﺒِْ ﻣ
 و�َﻖِّ ﻗ،ِد
ِ
ََ ٌ َّ
ْ َْ َ
ْ
َ ﺧَﻄ
�
.ﻴﻪ
َْ� َﺎﻳَﺎيَ ﻛَﻤَﺎ ﺑَﺎﻋَﺪْت
َ ْ�َ�َ�َﺎﻋِﺪْ ﺑَيْ�ِْ و
ِ َ الْﻤَﺮﺸ ِق والﻤﻐ ِﺮ ِب(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
ِ
“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari malas, pikun, hutang
dan dosa. Dan aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka, dan siksa neraka,

1

. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6369.
. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6346 dan Muslim no hadist : 2730.
3
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2654.
4
. Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6374.
2
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dan dari fitnah kubur dan azab kubur, dari cobaan kekayaan, dan dari buruknya
cobaan kefakiran, dan dari fitnah Almasih Dajjal.
“Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, es dan salju, Ya
Allah, bersihkanlah hatiku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih
dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan kesalahankesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat".
Muttafaq alaih .

1

َ ّ َْ
ً ْ ْ
َ
ّ َ ))ﻢ
 ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟ َﻣﻐ ِﻔ َﺮة ﻦِْ ﻋِﻨْﺪِكَ وَارْﻤﺣِْ إِﻧَﻚ،َ وَﻻَ �َﻐْﻔِﺮُ اﺬﻟُّﻧُﻮْبَ إِﻻَّ أَﻧْﺖ،ﺜِ�ًْا
ﻠَﻤْﺖُ �َﻔْﻲﺴِْ ﻇُﻠْﻤًﺎ ﻛ
َ
ِ�ِّ إ
ِ
ْ ﻇ
ََ ٌ َّ
ﻧْﺖَ اﻟْﻐَﻔُﻮ
ْ ّ
.ﻴﻪ
َ
ِ ْرُ الﺮَ ِﺣﻴ ُﻢ(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠ
“Ya Allah! Sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku
dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan
Maha Penyayang.” Muttafaq alaih .

2

630F

َ
َ َ
َ ّ ُُْ ّ
َ َ
َ
َْ
ََ -ﻚ
َ إِﻪﻟ
 اَلﻠَّﻬُﻢَ أﻋﻮذ ِﻌِﺰَ ِﺗ،ُ وَ�ِﻚَ ﺧَﺎﺻَﻤْﺖ،ُ و َ�ِﻴﻟَْﻚَ أَ�ﺒْﺖ،ُ وَﻋَﻠﻴْﻚ ﺗَﻮَ�ّْﺖ،ُﻨْﺖ
 وَ�ِﻚ آﻣ،ُﺖ
))ﻢَّ لَﻚَ أَﺳْﻠﻤ
ْ َ َْ ّ
َْ ّ
َ ُُْْ َ ُْ َ ّ
َْ َ ٌ َّ
َ
ُاﺬﻟَِّيْ ﻻَ �َﻤُﻮْت
 أﻧﺖ اﻟ،�ِ َ َنْ ﺗُﻀِﻠ-ِﻻَ أﻧﺖ
وَاﺠﻟِْﻦَ و ِاﻹ�ﺲ �ﻤﻮﺗﻮن(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠﻴ ِﻪ
“Ya Allah untuk-Mu keislamanku, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku
bertawakal, kepada-Mu aku menyandarkan diri dan karena-Mu aku bersengketa,
Ya Allah aku berlindung dengan kemuliaanMu yang tiada Tuhan yang berhak
disembah selain-Mu agar Engkau tidak menyesatkan aku, Engkau Zat yang
hidup dan tidak akan mati sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati”.
Muttafaq ’alaih.

3

631F

ّ
ْ ّْ اَلﻠَّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِْ ﺟِﺪِ ْي َو َﻫ ْﺰ
ْ ))َّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟِْ ﺧَﻄِﻴْئ
ْ َﻲﺘ َو َﺟ ْﻬ
�
�ِ ِ� اﻲﻓِْ ﻲﻓِْ أَم ْ ﺮِيْ وَﻣَﺎ أَﻧْﺖَ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻪِ ﻣ
ِ
ِ َ
ِ
َ
ﺮ
َ
ّ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ ْ َ ْ
َ ﺖ َو َﻣﺎ أﻧ
ُ ت َو َﻣﺎ أ ْﻋﻠﻨ
َ
ْ َ� ِْ و
 ﻲﻟِْ ﻣَﺎ ﻗَﺪَّﻣْﺖُ وَﻣﺎ أَﺧّﺮْتُ وَﻣَﺎ أَﺳر
ﺖ
َ ﺪِيْ وَ�ُ ُّ َذلِﻚَ ﻋِﻨْﺪِيْ اَلﻠَّﻬُﻢَ اﻏْﻔِﺮ
ﻤ
َ
َ
ْ
الْﻤ
َْ َ ٌ َّ
ْ
َ  وَأَﻧْﺖ الﻤُﺆَﺧِّﺮُ وَأَﻧْﺖ
ُ ُ َ ﺑِﻪِ ﻣِ�ِّْ أَﻧْﺖ
َ
ْ
.َ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳ ٌﺮ(( ُﺘَﻔﻖ ﻋﻠﻴ ِﻪ
َ ﻰﻠﻋ
ﻘَﺪِّم
(Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan kebodohanku dan sikapku yang
berlebihan dan dari sesuatu yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Ya
Allah, ampunilah aku dalam sungguh-sungguhanku, gurauku, kesalahanku dan
1

. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6375 dan Muslim no hadist : 589.
. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :834 dan Muslim no hadist : 2705.
3
. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :7383 dan Muslim no hadist : 2717.
2
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kesegajaanku, dan semuanya itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah apa yang
telah berlalu dan akan datang dariku, perbuatan yang tersembunyi dan yang
tampak, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku, Engkaulah
Tuhan yang terdahulu dan Engkau yang kemudian, dan Engkau berkuasa atas
segala sesuatu)”. Muttafaq ’alaih.

1

632F

ّ
َ َ
َ
ْ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ
َ ﻌْﻤَﺘِﻚَ و
.َﻤﺟﻴ ِﻊ َﺳﺨ ِﻄﻚ(( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠﻢ
 إِ�ِّْ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ زَوَالِ ﻧ
َ))ﻬُﻢ
ِ ﺤﺗَﻮُّلِ ﺎﻋ ِ�ﻴ ِﺘﻚ وﻓﺠﺎء ِة ﻧِﻘﻤ ِﺘﻚ
ِ
(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari lenyapnya nikmatmu
dan pergantian sehat dari-Mu, dan siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba, dan
seluruh murka-Mu)”. HR. Muslim.

2

63F

َ
ْ � َو
ْ
ْ ْار ُزﻗ
ْ ِّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟ َواﻤﺣَْ�ِْ وَاﻫْﺪِ�ِْ وَﺎ َﻋﻓ
.�(( َر َو ُاه ُم ْﺴ ِﻠﻢ
))ﻠ
ِ
ِ
ِ
"Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku,
jagalahlah aku dan berilah rezeki kepadaku.” HR. Muslim.

3

634F

َ َُ ْ َ َ ُ َ َ ّ
ّ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ  ﻧ
 أﺳﺄلﻚ، ﻋَﺪْلٌ ﻓِـﻲَ ﻗﻀﺎؤك،َ ﻣَﺎضٍ ﻓِـﻲَّ ﺣُﻜْﻤُﻚ،َ ا�ﻦ أﻣ ِﺘ َﺎﺻِﻴَﻲﺘِ �ِﻴَﺪِك، ا�ﻦ �ﺒ ِﺪك،))َّﻬُﻢَّ إِ�ِ �ﺒﺪك
َ َ ْ َ ْ ً َ َ َُّْ
َ
ْ أ َ وْ أَﻧْﺰَﺘﻟ،َ ﺳﻤَّﻴْﺖَ ﺑِﻪِ �َﻔْﺴَﻚ،َِّ اﺳْﻢٍ ﻫُﻮَ لَﻚ
ِ ﻲﻓ
ِ  أِ اﺳْﺘَﺄْﺛَﺮْتَ ﺑِﻪ، أَوْ ﻋَﻠَﻤﺘﻪ أﺣﺪا ِﻣﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ،ََﻪُ ﻲﻓِ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚ
َ  اﻟْﻘُﺮْآنَ رَ�ِﻴْﻊَ ﻗَﻠْﻲﺒ
ْ
َْْ ْ
ّ
 وَﺟ، وَﻧُﻮ رَْ ﺻَﺪْرِي،
. وَذَﻫَﺎبَ ﻫَ�ِ(( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ،ِ�َْﻼَءَ ﺣُﺰ
ِ
 أ َنْ ﺠﺗَْﻌَﻞ،َﺐ ِﻋﻨ
ِ ِﻋﻠ ِﻢ اﻟﻐﻴ
“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, ubunubunku (nasib-ku) ada di tangan-Mu, telah pasti hukum-Mu atasku, adil
ketetapan-Mu atasku, aku mohon kepada-Mu dengan perantara semua nama
milik-Mu yang Engkau namakan sendiri dengannya, atau Engkau turunkan
dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada seseorang dari hamba-Mu, atau
Engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib disisi-Mu. Jadikanlah Al Qur’an sebagai
penawar hatiku, cahaya dalam dadaku, penghapus dukaku dan pengusir keluh
kesahku“. HR. Ahmad.

4

635F

ََ
َ
َ
. اﻟْﻘُﻠُﻮْبِ �َﺒِّﺖْ ﻗَﻠْﻲﺒِْ ﻰﻠﻋ ِدﻳ ْ ِﻨﻚ(( ﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ و اﻟﺮﺘﻣﺬي
))ُﻘَﻠِّﺐ

1

. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6398 dan Muslim no hadist : 2719.
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2739.
3
. Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2697.
4
. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 4318.
2
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(Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas dien-Mu)”.HR.
Ahmad dan Tarmizi.

1

63F

. ﻓﺈن أﺣﺪا لﻢ ﻳﻌﻂ ﺑﻌﺪ اﻴﻟﻘ� ﺧ�ا ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي، ))ﺳﺄلﻮا اﷲ اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎل
Rasulullah bersabda: "Mohonlah kepada Allah ampunan dan kesehatan,
karena sesungguhnya seseorang tidak diberi sesuatu setelah keyakinan yang
lebih baik dari kesehatan". HR. Tarmizi.

2
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َ ِْﺳَﻤﻲﻌ
ْ َِّ))�ِّْ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷ
َ
ْ ّ ِّ ﺑَﺮﺼَِيْ وَﻣِﻦْ ﺮﺷَِّ لِﺴَﺎ�ِْ وَﻣِﻦْ ﺮﺷَِّ ﻗَﻠْﻲﺒ َو ِﻣﺮﺷَِّ ﻣَﻨِي
ْ
ِ(( أﺧﺮﺟﻪ
ﻣِﻦْ ﺮﺷ
و
ِ

.ﺮﺘﻣﺬي واﻟنﺴﺎﻲﺋ

(Ya

Allah,

sesungguhnya

aku

berlindung

kepada-Mu

dari

keburukan

pendengaranku dan dari keburukan penglihatanku dan dari keburukan lidahku,
dan dari keburukan hatiku, dan dari keburukan kemaluanku)”. HR. Tarmizi dan
Nasa'i.

3

638F

َ
َ َْْ
ِّّ ْ َ ُ ْ ُ ﻦ اﻟْﺮﺒََصِ وَاﺠﻟُْﻨُﻮْنِ وَاﺠﻟُْﺬَامِ وَﻲﺳ
.ّ ِء اﻷﺳﻘﺎمِ (( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ
ِ))ﻠّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﻋﻮذ ﻣ

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang, gila,
kusta, dan penyakit berbahaya)”. HR. Abu Daud dan Nasa'i.

4

639F

َْ
َ
َ ْ َْ
َ ْ ُ ْ َ ُْ ُ َ ّْ
َْْ
َ �ْ اﻷ
َ ﻼق
َﻜ
.ﺎل َواﻷﻫ َﻮا ِء(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي
ﻤ
و
ﺧ
اﻷ
ات
ﺮ
ﻨ
ﻣ
ﻦ
ﻣ
ﻚ
ﺑ
ذ
ﻮ
ﻋ
أ
ِ�ِّﻬُﻢَّ إ
))ﻠ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ahklak, amalan, dan
hawa nafsu yang jelek)”. HR. Tarmizi.

5
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َ
َ
ْ ُ ﻋِ�ِّْ وَﻻَ ﺗُﻌِﻦْ ﻲﻠﻋََّ وَاﻧْﺮ
ْ
ْ ﺼ
،ََّ وَاﻣْﻜُﺮْ ﻲﻟِْ وَﻻَ �َﻤْﻜُﺮْ ﻲﻠﻋَََّ وَاﻫْﺪِ�ِْ وَ�َﺮﺴِّْ الﻬُﺪَى ﻲﻟ
)) َأ
� ُْ ﻲﻠﻋ
ِ
ِ
َ
َ َ ً
َ
ِ�ّْ  رَبِ ّ  اﺟْﻌَﻠ
ًّ ﻫ
َ َ ّرًا لﻚَ ذَﺎﻛَّرًا لَﻚ
َ
ْﺒِﺘًﺎ إِﻴﻟَْﻚَ أَوَا ﺎ
،ّﺎﺑًﺎ لَﻚَ ﻣِﻄْﻮَاﺎﻋ لﻚ
 رَﻫ
ْ لَﻚَ ﺷَﺎﻜ
،َََﻠﻋََ ﻣَﻦْ �َﻰﻐ ﻲﻠﻋ
ُْ ْ ْ َْ ْ َ ْ َ ْ ّ
ْ
ْ
ْ
َ ُﻣﻨ
ِ وَاﻏْﺴِﻞْ ﺣَﻮ�َﻲﺘِْ وَأَﺟِﺐْ دَﻋْﻮَ�ِ ْ وَ�َﺒ
ﺒ َواﺳﻠﻞ َﺳ ِﺨﻴ َﻤ ِﺔ
ﻠ
ﻗ
ﺪ
اﻫ
و
�ﺎ
ﺴ
ل
د
ِّﺖْ ﺣُﺠَّﻲﺘِْ وَﺳَﺪ
ِﺒَّﻞْ ﺗَﻮْ�َﻲﺘ
بِّ �َﻘ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
.َﺻﺪ ِر ْي(( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود اﻟﺮﺘﻣﺬي
"Ya,

Allah!

Tolonglah

aku,

janganlah

Engkau

menolong

orang

lain

mencelakakanku, bantulahlah aku, janganlah Engkau membantu orang lain
1

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 12131 dan Tirmizi no hadist 3522.
. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3558.
3
. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 2492 dan Nasa'I no hadist 5455.
4
. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1554 dan Nasa'I no hadist 5493.
5
. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3591.
2
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mencelakakanku, sukseskanlah makarku, jangan Engkau suseskan makar orang
lain

terhadapku,

tunjukilah

aku

dan

mudahkanlah

aku

mendapatkan

hidayahMu, Bantulah aku mengatasi orang yang menzalimiku, Ya, Allah!
Jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadaMu, selalu berzikir, takut, patuh,
tunduk menyerahkan diri dan kembali kepadaMu.
Ya, Allah! Terimalah taubatkau, basuhlah dosa-dosaku, kabulkan doaku,
kuatkan hujjahku, perbaiki lisanku, berilah hatiku petunjuk dan buanglah
kedengkian dari dadaku". HR. Abu Daud dan Tirmizi.

1

ُ َ َْ َ َ
ُْ ُ ْ َ َ
َ َِ الﺮﺸِّّ ﻠﻛُِّﻪ
َ ِ))ﻢَّ إِ�ِّْ أَﺳْﺄَلُﻚَ ﻣِﻦ اﺨﻟَ�ْ ِ ﻠﻛُِّﻪ
َ
َ  ﺎﻋﺟ ِﻠ ِﻪ
 ﺎﻋ ِﺟ ِﻠ ِﻪ
 َوأ ُﻋ ْﻮذ ِﺑ،ﺖ ِﻣﻨﻪ َو َﻣﺎ ل ْﻢ أﻋﻠ ْﻢ
آﺟ ِﻠ ِﻪ ﻣﺎ ﻋ ِﻠﻤ
و
ِ
ِ
َِ ﺧَ� ِ ﻣَﺎ ﺳَﺄَلَﻚَ �َﺒْﺪُكَ وَﻧَب ّ َ َﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷ
ُ ْ َ َ
ْ َﺖ ﻣﻨْ ُﻪ َو َﻣﺎ ل َ ْﻢ أَ ْﻋﻠ
َ
ّ َﻣﺎ
 أ.ِﻴُﻚ
ْ ِّْﻬُﻢَّ إِ�ّْ أَﺳْﺄَلُﻚَ ﻣ ﻦ
.
ﻢ
ِ آﺟ ِﻠ ِﻪ ﻣﺎ ﻋ ِﻠﻤ
ِ
ِ و
َ َ
َ َ
َ ّ  �َﺒْﺪُكَ وَﻧَب
ََﻞٍ وَأَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎرِ وَﻣَﺎ ﻗَﺮَب
َْﻟْ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮل أَو
ّ
َِذَ ﺑِﻪ
ٍ
 ﻢَّ إِ�ِّ أَﺳْﺄلُﻚ اﺠﻟَﻨَّﺔَ وَﻣﺎ ﻗَﺮّبَ إِﻴ.ِﻴُﻚ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً ْ ﻞَ ﻞﻛَُّ ﻗَﻀَﺎءٍ ﻗَﻀَﻴْﺘَﻪُ ﻲﻟ َﺧ
ْ
.�ا(( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
 ﺳْﺄلُﻚ أَنْ ﺠﺗَْﻌ.ِﻴﻟْ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗ ْﻮ ٍل أ ْو � َﻤ ٍﻞ
ِ
Ya, Allah! Aku memohon kepadaMu seluruh kebaikan sekarang dan yang akan
datang, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, dan aku
berlindung kepada Mu dari seluruh kejahatan sekarang dan yang akan datang,
baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya, Allah! Aku memohon
kepada Mu segala kebaikan yang diminta oleh hamba dan Nabi Mu, dan aku
berlindung kepada Mu dari segala keburukan yang hamba dan Nabi Mu
berlindung darinya, Ya, Allah! Aku mohon dimasukkan ke dalam surga dan
mohon agar perkataan dan perbuatanku mengantarkanku ke surga. Dan aku
berlindung dari neraka dan berlindung dari perkataan dan perbuatan yang
mengantarkanku ke neraka, dan aku memohon agar seluruh takdirMu baik untuk
ku." HR. Ahmad dan Ibnu Majah. 2
642F

ْ َ ًْ َ َ ﺪ
ْ َ ً َ َ ْ
ّ
َ
ْ اﺣ َﻔ ْﻈ
ْ اﺣ َﻔ ْﻈ
ْ َْْ ّ
 �ُﺸْﻤِﺖْ ﻲﺑِ ﻋَﺪُوَا
ﺎﻹِﺳْﻼَمِ رَاﻗِﺪًا وَﻻ
�
و
ا
ﻋ
ﺎ
ﻗ
ﻼ
ﺳ
ﺎﻹ
ﺑ
�
ﺎﻹﺳﻼمِ ﻗﺎﺋِﻤﺎ و
ِم
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ))ﻠَّﻬُﻢَ اﺣﻔﻈ ِ� ﺑ
ِ
َ
ُ
ُ
َ الﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ِّْ أَﺳْﺄَلُﻚَ ﻣِﻦْ ﻞﻛُِّ ﺧَ�ٍْ ﺧَﺰَاﺋِﻨُﻪُ �ِﻴَﺪك،ِﺪًا
وَأَﻋُﻮْذ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻞﻛُِّ ﺮﺷٍَّ ﺧ َﺰاﺋﻨُﻪ ﺑﻴَ ِﺪ َك(( أﺧﺮﺟﻪ
ِ
.ﺣﺎ�ﻢ
"Ya Allah! Jagalah aku dengan Islam saat aku berdiri, Jagalah aku dengan Islam
saat aku duduk, Jagalah aku dengan Islam saat aku berbaring, janganlah musuh
dan orang yang dengki terhadapku menguasaiku. Ya, Allah! Aku meminta
1
2

. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1510 dan Tirmizi no hadist 3551.
. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 25533 dan Ibnu Majah no hadist 3846.
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kepadaMu seluruh kebajikan yang gudangnya berada di tangan-Mu, dan aku
berlindung kepada-Mu dari seluruh kejahatan yang gudangnya berada di tanganMu." HR. Hakim.

1

َ ّ
َُّ
 َو ِﻣ ْﻦ، وَﻣ ﻦِْ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚَ ﻣَﺎ �ُﺒَﻠِﻐﻨﺎ ِﻪِ ﺟَﻨَﺘَﻚ،َ))ّﻬُﻢَّ اﻗْﺴِﻢْ ﻨﻟََﺎ ﻣِﻦْ ﺧَﺸْيَﺘِﻚَ ﻣَﺎ ﺤﺗَُﻮْلُ ﺑِﻪِ ﺑَيْﻨَﻨَﺎ وَ�َ�َْ ﻣَﻌَﺎﺻِﻴْﻚ
َ َْ ُْ َ ْ َ ََْ َ ْ َ َ َ ّ
َ ِ ﻣَﺎ �ُﻬَﻮِ ُن
ّ
 اَلﻠَّﻬُﻢَّ ﻣَﺘِّﻌْﻨَﺎ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﻋِﻨَﺎ وَأ،َﻠَﻴْﻨﺎ مَﺼَﺎﺋِﺐَ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ
ارث
ْ �ِﻟَﻘ
ِ  واﺟﻌﻠﻪ الﻮ،َﺑْﺼَﺎرِﻧَﺎ وَﻗُﻮَ ِﺗﻨﺎ ﻣﺎ أﺣﻴيﺘﻨﺎ
َ َ
َ
َ ْوَاﺟْﻌَﻞْ ﺛَﺄْرَﻧَﺎ ﻰﻠﻋََ ﻣَﻦ
ََْ ُ ْ ََْ
َ َ ْﻌﻞِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ أَ�ْﺮ
ﺒ
 وَﻻَ ﺠﺗ،ﻳْنﻨَﺎ
ِ  وَﻻَ ﺠﺗﻌﻞ م ِﺼﻴبﺘﻓِْ ِد، واﻧْﺮﺼُْﻧَﺎ ﻰﻠﻋََ ﻣَﻦْ ﺎﻋَدَاﻧَﺎ،ﻇﻠَﻤَﻨَﺎ
َ
َ ُ َ َ  �ُﺴَﻠِّﻂْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻣَﻦ  ﻻَ ﻳَﺮْﻤ
َ
ﺣﻨﺎ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي
ْ
 وَﻻ، وَﻻ ﻣَﺒْﻠَﻎ ﻋِﻠْﻤِﻨَﺎ،ِّﻨَﺎ
“Ya Allah, berilah kami rasa takut kepada-Mu yang menjauhkan kami berbuat
maksiat kepada-Mu, dan berilah kami ketaatan kepada-Mu yang menyampaikan
kami kepada surga-Mu, dan berilah kami rasa yakin yang membuat musibah
dunia terasa ringan. Ya Allah, berilah kami kesenangan dengan pendengaran,
penglihatan dan kekuatan kami, selagi Engkau menghidupkan kami, dan
jadikanlah hal tersebut kekal, dan wujudkanlah dendam kami terhadap orang
yang menzalimi kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami
dan janganlah Engkau jadikan musibah dalam agama kami, dan jangan Engkau
jadikan dunia ini sebagai cita-cita kami terbesar dan tidak pula batas ilmu kami,
dan janganlah Engkau kuasakan kepada orang yang tidak menyayangi kami”.
HR. Tarmizi.

2
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ْ َ َ ُ ْ ُ ََ َ َْ َ ََ
ِﻢَّ إِ�ِّْ أَﻋُﻮْذ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ الﻬَﺪْم
ُ
ُ
وَأَﻋُﻮْذ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﺮﺘََّدِّي وَأَﻋُﻮ ْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﻐَﺮْقِ وَاﺤﻟﺮ ِق والﻬﺮمِ وأﻋﻮذ ﺑِﻚ أن
))
َ
َ
َ
ْ َ ُ
ْ َ ْ ْ
ًَ ْ ﻐ
َﺨَﺒَّﻄَ�ِ الﺸَّﻴْﻄَﺎنُ ﻋِﻨْﺪَ الﻤَﻮ ْتِ وَأَﻋُﻮ ْذُ ﺑِﻚَ أَنْ أَمُﻮ
ْتَ ﺪﻟ� ﺎ(( أﺧﺮﺟﻪ
ْتَ ﻲﻓ َﺳ ِبﻴ ِﻠﻚ ُﻣﺪﺑِ ًﺮا َوأ ُﻋ ْﻮذ ِﺑﻚ أن أ ُم
ِ
ِ
.ﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ

"Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari kematian karena terhimpit reruntuhan,
dan Aku berlindung kepada-Mu dari kematian karena jatuh dari ketinggian, Aku
berlindung kepada-Mu dari kematian karena tenggelam, terbakar dan terlalu tua,
dan Aku berlindung kepada-Mu dari penyesatan setan saat kematian, dan Aku
berlindung kepada-Mu dari kematian saat lari dari medan jihad, dan Aku
berlindung kepada-Mu dari kematian karena digigit binatang berbisa". H.R Abu
Daud dan Nasa'i.

3

645F

1

. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Hakim no hadist 1924.
. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3502.
3
. Hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1552 dan Nasa'I no hadist 5531.
2
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َ ْ ّ
َ ْ
َ ))ﻬُﻢَّ إِ�ِّْ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﺠﻟُْﻮْعِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﺑِئْﺲَ الﻀَﺠﻴﻊ
ْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﺨﻟِْﻴَﺎﻧَﺔِ ﻓَﺈِ�َّﻬَﺎ ﺑِئْﺴَﺖِ اﺒﻟ َﻄﺎﻧ ِﺔ(( أﺧﺮﺟﻪ
أ
و
ِ ِ
ِ

.ﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlidung kepada-Mu dari rasa lapar karena
sesungguhnya dia teman tidur yang paling buruk, dan aku berlindung kepadaMu dari sifat khianat karena sesungguhnya sifat itu teman dekat yang paling
buruk)”. HR. Abu Daud dan Nasa'i.

1
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ّ
َ ُْ َ
َ ُ َ
َْ َْ
ُ
 َوأ ُﻋ ْﻮذ ِﺑﻚ ِﻣ ْﻦ أن أﻇ ِﻠ َﻢ أ ْو أﻇﻠ َﻢ (( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود، وَاﻟﻘِﻠَّﺔِ وَاﺬﻟُّﻟَ ِﺔ،ِﻢَّ إِ�ِّْ أَﻋُﻮْذ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﻔَﻘْﺮ
))
اﻟنﺴﺎﻲﺋ
Ya, Allah! Aku berlindung kepadaMu dari kefakiran, sedikit harta, dan hina. Dan
aku berlindung kepada- Mu agar tidak menzalimi dan tidak dizalimi." HR. Abu
Daud dan Nasa'i.

2
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ّ
َ  َوﻣ ْﻦ،ِ الﺴُ ْﻮء
ّ ِ
ّ
 وَﻣ،ِ َو ِﻣ ْﻦ َﺳَﺔِ الﺴُّﻮ ْء،ِ وَﻣِﻦْ ﻴﻟَْﻠَﺔِ الﺴُ ْﻮء،ِ إِ�ِّْ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻳَﻮْمِ الﺴُّﻮْء
ﺎر
ﺟ
ْ
ِ
َ))ُﻢ
ِ
ﻦ
 ﺻَﺎﺣِﺐ
ِ
َُ
.�ﺴُﻮْءِ ﻲﻓِْ دَارِ اﻤﻟﻘﺎ َﻣ ِﺔ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺮﺒا
Ya, Allah! Aku berlindung kepada- Mu dari hari yang

buruk, dan dari malam

yang buruk, dan dari waktu yang buruk, dan dari teman yang jahat, dan dari
tetangga yang jahat di tempat kediamanku". H.R. Thabrani.

3
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دَارِ  ﻤﻟﻘُﺎَﻣَﺔ
ُّ
ّْ ﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻦ
 ﻓَﺈِنَّ ﺟَﺎرَ اﺒﻟَﺎدِﻳَﺔِ �َﺘَﺤَﻮَل(( ﺟﻪ اﻟنﺴﺎﻲﺋ ﻲﻓ الﻜﺮﺒى، 
ِ
ﻣِ ﺟَﺎرِ الﺴُﻮْءِ ﻲﻓِْ ا
َ))َّ إِ�ِْ أ
Ya, Allah! Aku berlindung kepada- Mu dari tetangga yang jahat di tempat
kediamanku , karena tetangga orang badui berubah- ubah". H.R. Nasa'I dalam
kitab kubra.

4
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ًّﻼ
. وَ�َﻤَﻼً ﻣُﺘَﻘَﺒَ (( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،ً وَرِزْﻗﺎً ﻃَﻴِّﺒﺎ،ًﻬُﻢَّ إِ�ِّ أَﺳْﺄَلُﻚَ ﻋِﻠْﻤﺎً ﻧَﺎﻓِﻌﺎ
))
“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezki
yang baik dan amal yang diterima “. H.R. Ahmad dan Ibnu Majah.

1

. Hadist hasan , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1547 dan Nasa'I no hadist 5468.
. Hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1544 dan Nasa'I no hadist 5460.
3
. Hadist hasan , diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab mu'jam kabir 17/294.
4
. Hadist hasan , diriwayatkan oleh Nasa'i dalam kitab kubra no hadist 7939.
5
. Hadist shahih , diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 27056 dan Ibnu Majah no hadist 925.
2
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5
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َ
َ ّ ﺳ ل
ْ َ ٌ َ ُ ُ ُ َ ِيْ لَﻢْ ﻳَ� ْ وَلَﻢْ ﻳُﻮ ﺪ َ ْ َ َ ْ ﻳَ�ُﻦ
ْ ِ�ِ))ﻢّ إ
 أن،ْ ﻪﻟ ﻛﻔﻮً ا أ َﺣﺪ
ََّ ﺄَُﻚَ ﻳَﺎ اَﷲُ ﺑِ�َﻧَّﻚ الْﻮَاﺣِﺪُ اْﻷَﺣَﺪُ الﺼَّﻤَﺪُ اﺬﻟ
ِ
ْﻟ ولﻢ
ْ أ
ُ
ﻧْﺖَ اﻟْﻐَﻔُﻮ
ْ ّ
َْﻔِﺮَ ﻲﻟِْ ذُﻧﻮْ�ِْ إِﻧَّﻚَ أ
.ْرُ الﺮَ ِﺣﻴ ُﻢ(( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ
“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu, ya Allah! Dengan bersaksi
bahwa

Engkau

adalah

Tuhan

Yang

Maha

Esa,

Maha

Tunggal,

tidak

membutuhkan sesuatu tetapi segala sesuatu butuh kepada-Mu, tidak beranak
dan tidak diperanakkan, tidak ada seorang pun yang menyamai-Mu, aku mohon
kepada-Mu

agar

mengampuni dosa-dosaku.

Sesungguhnya Engkau

Pengampun dan Maha Penyayang.” HR. Abu daud dan Nasai.

Maha

1
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َ ْ
َ
ْ َ ُ ّ
َ ّ ّ ﺳْ ل
َ
َ ْ
َ
َ
َﻷ ْرض ﻳﺎ
ّ
َ
َ
ِ ات وا
ِ  ﺑ ِﺪ�ﻊ اﺴَﻤﺎو، الْﻤَﻨَﺎن،َ))َلﻠَِ�ِْ أَﺄَُﻚَ ﺑِﺄنَّ لَﻚَ اﺤﻟَْﻤﺪَ ﻻ إِﻟَـﻪ إِﻻَّ أَﻧْﺖَ وَﺣْﺪَك ﻻَ ﺮﺷَِ�ْﻚَ لَﻚ
َ ُْ ُ ََ َّ
َ� ﻳ
ّ
 ﻳَﺎ ﻲﺣَُّ َ ﺎ،َِْﻼَلِ وَاْﻹِﻛْﺮَام
ﺎر(( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ
َﻦَ اﻨﻟ
ﻚ
ﺑ
ذ
ﻮ
ﻋ
أ
و
ﺔ
َﻴُّﻮْمُ إِ�ِّْ أَﺳْﺄَلُﻚَ اﺠﻟَْﻨ
ِ
ِ
“Ya Allah! Aku mohon kepada-Mu. Sesungguhnya bagi-Mu segala pujian, tiada
Tuhan (yang hak disembah) kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiMu, Maha Pemberi nikmat, Pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan Yang Maha
Agung dan Maha Pemurah, wahai Tuhan Yang Hidup, wahai Tuhan yang
mengurusi

segala

sesuatu,

sesungguhnya

aku

mohon

kepada-Mu

agar

dimasukkan ke Surga dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa Neraka.” HR.
Abu daud dan Nasai.

2
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َ ََ ﻻ
َ ِيْ لَﻢْ ﻳَ� ْ وَلَﻢْ ﻳُﻮ ﺪ َ ْ وَلَﻢْ ﻳَ�ُﻦ
َ
ِّ�َ�ِ ْ َ ْ ّ
َ
َ
ُْ ﻪﻟ
َّ))ﻠّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﺳ أَﺷْﻬَﺪُ �َﻧّﻚَ أَﻧْﺖَ اﷲ ﻻ إِﻪﻟَ إِّ أَﻧْﺖ اْﻷَﺣَﺪُ الﺼَّﻤَﺪُ اﺬﻟ
ْﻟ
ِ
ٌ َ َ ًُ ُ ﻮ
.ﻛﻔ ا أﺣﺪ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu, ya Allah! Dengan bersaksi
bahwa Engkau adalah Allah yang tiada tuhan yang berhak disembah selain
Engkau, Maha Tunggal tidak membutuhkan sesuatu, tapi segala sesuatu butuh
kepada-Mu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada seorang pun yang
menyamai-Mu.” HR. Tirmizi dan Ibnu Majah.

3
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َ
ْ ّ
َََّْ  وَﺗُﺐْ ﻲﻠﻋ
إِﻧَّﻚَ أَﻧْﺖ
(( اﺘﻟَّﻮَّابُ الﺮَ ِﺣﻴ ُﻢ
ِ))ِﺮْ ﻲﻟ

1

. Hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 985 dan Nasa'i no hadist 1301.
. Hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1495 dan Nasa'i no hadist 1300.
3
. Hadist shahih , diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3475 dan Ibnu Majah no hadist 3857.
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(Ya Tuhanku, ampunilah aku, terimalah taubatku sesungguhnya Engkau Maha
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang)”. HR. Tirmizi dan Ibnu Majah.

1

ﻴ
ْ
ّ
َ ْ ّ
َ
َ � إ َذا َﻋﻠ ْﻤ
ً ْ ﺖ ال ْ َﻮﻓَﺎ َة َﺧ
َ
َ
ْ
َ وَﺗَﻮَﻓ،ِْﺎةَ ﺧَ�ًْا ﻲﻟ
ﻚ
))لﻠَّﻬُﻢَ ﺑِ ِﻌﻠ ِﻤ
�ا
َْﻖِ أَﺣْﻴِ�ِْ ﻣَﺎ ﻋَﻠِﻤْﺖَ اﺤﻟ
اﺨﻟَْﻠ
َﺗِﻚَ ﻰﻠﻋ
ْﺐَ وَﻗُﺪْر
ِ
ِ ِ
َ
َ
ل
َ
َ
َ ْ َْ َ ُ ْ
َ َْ َ َ ّ
ﺳْﺄ
 َوأﺳﺄلﻚ اﻟﻘﺼﺪ،ﺐ
ﻀ
ِ  وَأَ َُﻚَ ﻠﻛَِﻤَﺔَ اﺤﻟَْﻖِّ ﻲﻓِ الﺮِﺿﺎ واﻟﻐ،ِّﻬُﻢَّ إِ�ِّْ أَﺳْﺄَلُﻚَ ﺧﺸْي ﺘَﻚَ ﻲﻓِ اﻟْﻐَﻴْﺐِ وَالﺸَّﻬَﺎدَة
َ َُ ْ ََ
َ َْ َ ْ َ ّ
 وَأ،ُ وَأﺳْﺄَلُﻚَ ﻗُﺮَّةَ �َ� ٍْ ﻻَ �َﻨْﻘَﻄِﻊ،ُﺳْﺄَلُﻚَ ﻧَﻌِﻴْﻤًﺎ ﻻَ �َﻨْﻔَﺪ
َ
َ
 وأﺳﺄلﻚ،َِﺳْﺄَلُﻚَ الﺮِﺿﺎ َ�ﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎء
 وَأ،ِوَاﻟْﻔَﻘْﺮ
َ�ِ اﻟْﻐ
َ
َِْ َ َ ﻲﻓ
َ
َ َّ
َﺮْدَ اﻟْﻌَيْﺶِ �َﻌْﺪ
َْ َ
َ
�َ�ِْ ﺮﺿََّاءَ مُﺮﻀَِ ّ ٍة َوﻻ ِﻓﺘﻨ ٍﺔ
 وَأﺳْﺄَلُﻚَ ﺬﻟَة إِﻰﻟ وَﺟْﻬِﻚَ وَالﺸ ّﻮْقَ إِﻰﻟ ِﻟﻘ ِﺎﺋﻚ،ِالْﻤَﻮْت
ْ ْ ً َ ُ َْ ْ
ّ
َ �ْ  اَلﻠَّﻬُﻢَّ زَ�ِّﻨَﺎ ﺑﺰ�ْﻨَﺔ اْﻹ،ٍَّﺔ
.ﺎن َواﺟ َﻌﻠﻨﺎ ﻫﺪاة ُمﻬ َﺘ ِﺪ� َﻦ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟنﺴﺎﻲﺋ
ﻤ
ِ ِ ِ ِِ
“Ya Allah, dengan ilmu-Mu atas yang gaib dan dengan Kemahakuasaan-Mu atas
seluruh makhluk, perpanjanglah umurku, bila Engkau mengetahui bahwa hidup
ini lebih baik bagiku. Dan wafatkanlah

aku bila Engkau mengetahui bahwa

kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu
agar aku takut kepada-Mu dalam keadaan sembunyi (sepi) atau ramai. Aku
mohon kepada-Mu, agar dapat berpegang dengan kalimat hak di waktu rela atau
marah. Aku minta kepada-Mu, agar aku bisa melaksanakan kesederhanaan
dalam keadaan kaya atau fakir, aku mohon kepada-Mu agar diberi nikmat yang
tidak habis dan aku minta kepada-Mu, agar diberi penyejuk mata yang tak
terputus. Aku mohon kepada-Mu agar aku rela menerima qadha’-Mu (turun pada
kehidupanku). Aku mohon kepada-Mu, kehidupan yang menyenangkan setelah
aku meninggal dunia. Aku mohon kepada-Mu kenikmatan memandang wajah-Mu,
rindu bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah
yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlah
kami sebagai penunjuk jalan (lurus) yang memperoleh bimbingan dari-Mu.” HR.
Nasa'i.

2
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ْ َ ّ
ْ
َ ْ ِ�ُْﻠْﻬَﺎ الﻮَارِث ﻣ�ِّْ وَاﻧْﺮﺼ
َ
َ
ْ
ْ
 وَﺧُﺬْ ﻣِ�ِ ﺑﺜﺄ ِري(( أﺧﺮﺟﻪ،ِْ�َ ﻇَﻠَﻤ
 وَاﺟْﻌ،ْْ وَ�َﺮﺼَِي
ْ ﻰﻠﻋَ ﻣَﻦ
ِ )) ﻣَﺘِّﻌْ�ِْ �ِﺴَﻤ ﻲﻌ
ِ
.ﻟﺮﺘﻣﺬي
"Ya, Allah! berilah aku kesenangan dengan pendengaran dan

penglihatanku,

dan jadikanlah hal tersebut kekal bagiku, dan tolonglah aku terhadap orang yang
menganiayaku, dan balaskan dendamku". HR. Tirmizi.
1

3
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. Hadist shahih , diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3434 dan Ibnu Majah no hadist 3814.
. Hadist shahih , diriwayatkan oleh Nasa'i no hadist 1305.
3
. Hadist hasan , diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3681.
2
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ّ
َ َْ َ َ
. َوﺷ َﻤﺎﺗ ِﺔ اﻷﻋﺪا ِء (( أﺧﺮﺟأﻤﺣﺪ واﻟنﺴﺎﻲﺋ،ِّ  وَﻏَﻠَﺒَﺔِ اﻟﻌَﺪُو،ِ))ُﻢَ إِ�ِّْ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﻏَﻠَﺒَﺔِ اﺪﻟَّﻳْﻦ
Ya, Allah! Aku berlindung kepada –Mu dari jeratan hutang, dan dari musuh yang
menguasai dan dari penghinaan musuh". HR. Ahmad dan Nasa'i. 1
657F

ََ
.ﺘِﻚَ أَنْ أُ�ْﺘَﺎلَ ﻣِﻦْ ﺤﺗَْﻲﺘ(( ﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟنﺴﺎﻲﺋ
ﻬُﻢَّ إِ�ِّْ أَﻋُﻮْذُ ﺑِﻌَﻈﻤ
))
ِ
“Ya Allah, sesungguhnya aku Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku
tidak mendapat bahaya dari arah bawahku“. HR. Abu Daud dan Nasa'i.

2
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ّ
َ َﻢَّ لَﻚ
َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ّ
ُ
َﺖ َوﻻ ﻫﺎ ِد َي ِﻤَﺎ أَﺿْﻠَﻠْﺖَ وَﻻَ مُﻀِﻞ
ﺎﺳﻂ لِﻤﺎ �ﺒﻀ
))
ِ اﺤﻟ ﻤْﺪُ ﻠﻛ ُّﻪُ الﻠَّﻬُﻢَ ﻻ ﻗﺎﺑِﺾ لِﻤﺎ �ﺴﻄﺖ وﻻ ﺑ
َ َ ْ َ َ َ َ ّ
�ْﻄ
َ
ِﻤَﻦ  ﻫَﺪَﻳْﺖَ وَﻻَ ﻣُﻌ ﻄِﻲَ لِﻤَﺎ ﻣَﻨَﻌ
ّ
ََﺎ ﻗَﺮَّ�ْﺖَ الﻠَّﻬُﻢ
ﺎﻋﺪت َوﻻ ُﻣﺒَﺎ ِﻋﺪ
ْﺖَ وَﻻَ ﻣَﺎﻧِﻊَ لِﻤَﺎ أَ َﻴْﺖَ وَﻻَ ﻣُﻘَﺮِب لِﻤﺎ ﺑ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ُ َ
َ
َ ْ َ َ َ ْ  ﺑَﺮَ�َﺗِﻚَ وَر ﻤ
ﺣ ِﺘﻚ َوﻓﻀ ِﻠﻚ َو ِر ْز ِﻗﻚ الّ إِ�ِّْ أَﺳْﺄلُﻚ
 اﻨﻟَّﻌِﻴْﻢَ الﻤُﻘِﻴْﻢَ اﺬﻟَ ْي ﻻ �ُ ْﻮل َوﻻ ﻳَ ُﺰ ْول
َ
ِْ�ْﺴُﻂْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻣ ﻦ
ِ
َ
َاﻟﻌِﻴْﻠَﺔِ وَاﻷَﻣْﻦ ﻳ ْﻮ َم اﺨﻟَﻮْفِ الﻠَّﻬُﻢَّ إِ�ِّْ ﺎﻋَِﺋﺬٌ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِ ّ َﺎ أَ�ْﻄَﻴْ تَﻨَﺎ وَﺮﺷَِ ّ َﻣﺎ َﻣ َﻨ ْﻌﺖ
َِ�ِّ َلُﻚَ اﻨﻟَّﻌِﻴْﻢَ ﻳَﻮْم
َ
ْ أَﺳْﺄ
ْ
َ
َْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ
َْ
ّ
ّ
َ
اﺷ ِﺪ�ﻦ
ﻟﻌﺼﻴَﺎن
َّ ﺣَﺒِ ﺐْ إِﻴﻟَْﻨَﺎ اﻹِ�ْﻤَﺎنَ وَزَ�ِّﻨْﻪُ ﻲﻓِْ ﻗُﻠ
ِ َوَاﺟْﻌَﻠْﻨﺎَ ﻣِﻦَ الﺮ
ِ ﻮْ�ِﻨَﺎ وَ�ﺮِّهْ إِﻴﻟﻨﺎ اﻟ�ﻔﺮ واﻟﻔﺴﻮق وا
َ ّ
َ َْ َ َْ
َ ََ
َ ُﻢَّ ﺗَﻮَ�َّﻨَﺎ مُﺴْﻞِ�ِﻣِ�َْ و َ أَﺣْﻴِﻨَﺎ مُﺴْﻠِﻤِ�َْ و
ِ�ْاﻳَﺎ وَﻻ ﻣَﻔْﺘُﻮ
َ
ﺗﻞ اﻟ�ﻔ َﺮة
ﺎ
ﻗ
َ�َْ الﻠَّﻬُﻢ
َﺰ
�
�
�
أَﺤﻟِْﻘْﻨﺎَ ﺑِﺎلﺼَّﺎﺤﻟ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ّ َ َ َ
َ ّ
َ
َ
َ وَﻋ َﺬاﺑَﻚ
َ
َ ﻴْﻬِﻢْ رِﺟْﺰَك
 اﺬﻟَ�ﻦ
ﺎ
ﻗ
َ الﻠَّﻬُﻢ
�َﺼُﺪُّوْنَ �َﻦْ ﺳَبِﻴْﻠِﻚَ وَاﺟْﻌَﻞْ ﻋَﻠ
ِّ�ْﻦَ ﻳُ�َﺬِّﺑُﻮنَ رُﺳُﻠَﻚَ و
ِ ﺗﻞ �َﻔﺮة
ِ
ِ
ّ
.ْﺗُﻮْا اﻟْﻜﺘِﺎَبَ إِﻪﻟََ اﺤﻟَﻖِ (( أﺧﺮﺟﻪ ﻤﺣﺪ
Ya, Allah! Segala puji hanyalah milik-Mu, tidak ada seorangpun yang dapat
menyempitkan sesuatu yang Engkau bentangkan, dan tidak seorangpun yang
dapat membentangkan apa yang Engkau sempitkan, tidak ada yang mampu
menunjuki

orang

yang

Engkau

sesatkan

dan

tidak

ada

yang

mampu

menyesatkan orang yang Engkau tunjuki, tidak ada yang mampu memberi
sesuatu yang Engkau halangi, dan tidak ada yang mampu menghalangi sesuatu
yang Engkau beri, tidak ada yang mampu mendekatkan sesuatu yang Engkau
jauhkan dan tidak ada yang mampu menjauhkan sesuatu yang Engkau
dekatkan. Ya, Allah ! bentangkanlah untuk kami keberkahan, rahmat , karunia
dan rezki-Mu.
Ya Allah! Aku meminta kepada-Mu nikmat yang kekal yang tidak sirna dan
hilang. Ya, Allah! Sesungguhnya aku meminta kepada-Mu nikmat di masa sulit,
rasa aman di saat takut. Ya, Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan
1
2

. Hadist shahih , diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 6618 dan Nasa'i no hadist 5475.
. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5074 dan Nasa'i no hadist 5529.
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apa yang Engkau berikan kepada kami dan keburukan apa yang Engkau cegah
dari kami. Ya, Allah! Berilah kami rasa cinta kepada keimanan, dan jadikan ia
hiasan hati kami. Dan berikanlah kami rasa benci terhadap kekafiran, kefasikan
dan maksiat dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk.
Ya Allah! Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, hidupkan kami dalam
keadaan Islam dan masukkan kami ke dalam golongan orang –orang yang saleh,
tidak dalam keadaan hina dan tercela. Ya Allah! Perangilah orang –orang kafir
yang mendustakan para rasul-Mu, menghalangi orang dari jalan-Mu, dan
timpakan kepada mereka murka dan azab-Mu. Ya, Allah! Perangilah orang –
orang ahli kitab, Wahai Tuhan Yang Maha benar". H.R. Ahmad.

1

ّْ
.ُﻢَّ إِﻧَّﻚَ �َﻔُﻮٌّ ﻛَﺮِ�ْﻢٌ ﺤﺗُِﺐُّ اﻟْﻌَﻔْﻮَ ﻓَﺎ�ْﻒُ �َ�ِ(( ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
))
(Ya Allah!, sesungguhnya Engkau Tuhan Maha Pengampun Maha mulia, suka
mengampuni, maka ampunilah aku). “HR. Tarmizi dan Ibnu Majah.

2

60F

ّْ
.ُﻢَّ إِﻧَّﻚَ �َﻔُﻮٌّ ﺤﺗُِﺐُّ اﻟْﻌَﻔْﻮَ ﻓَﺎ�ْﻒُ �َ�ِ(( ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
))
(Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka
ampunilah aku). “HR. Ahmad dan Ibnu Majah.

3

61F

َ ْ َ َ ً َ َ ْ ﻨْﻚَ ﻻَ أُﺣْﻲ
 �ُﻘُﻮ
َ ْ ﻚ أَﻧ
ّ ))
ﺖ
ِﺼ �ﻨﺎء ﻋﻠﻴ
ِلﻠَّﻬُﻢَ ِإّْ أَﻋُﻮ ْذُ ﺑِﺮِﺿَﺎكَ ﻣ ﻦِْ ﺳَﺨَﻄِﻚَ وَ�ِﻤُﻌَﺎﻓَﺎﺗِﻚَ ﻣ ﻦِْ ْ�َﺘِﻚَ وَأَﻋُﻮ ْذُ ﺑِﻚَ ﻣ
َ
َ َْ ََ
.ﺎ أَﺛْنَﻴْﺖَ ﻰﻠﻋ �ﻔ ِﺴﻚ(( أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
ﻤ
(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu dan
dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu dari-Mu, aku
tidak mampu menghitung pujian terhadap-Mu, Engkau seperti yang Engkau
sanjung diri-Mu)”. HR. Muslim.

4

62F

َ
ًَ َ
ّ
ْ ْ ﻣَﺪِﻳْنَﺘِﻨَﺎ و�ِْ �َﻤَﺮِﻧَﺎ و�ِْ ﻣُﺪِﻧَﺎ
((و� َﺻﺎ ِﻋﻨﺎ ﺑَ َﺮ�ﺔ َﻣ َﻊ ﺑَ َﺮ� ٍﺔ
ِ))ﻬُﻢَّ ﺑَﺎرِكْ ﻨﻟََﺎ ﻲﻓ
ِ

1
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Ya Allah!, berkahilah kota kami, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah mud
kami, berkahilah sha' kami, yaitu limpahan keberkahan bersama keberkahan
yang lain. H.R. Muslim. 1

1

. diriwayatkan oleh Muslim no hadist 1373.
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