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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 : 

﴿  َّ ََ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ِن �ن  دنيَ�هۡ  َءا
َّ ن ِ  َ قۡ  �ن

َ
ُ  َومُ أ ۡ ٱ َوُ�بَّ�ن نينَ ٱ مننن�َ ُمؤۡ ِ ََ َ�عۡ  َّ ٰ ٱ َمَُو َّ َّ  تن َنَ�ٰ ل

َ
جۡ  َُِهمۡ  أ

َ
 ٩ �َكبن�ٗ  �رٗ أ

 ]  ٩: ارساء[ ﴾

"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. 
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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  ﴿ نينَ ٱ َو�َّ�ن َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعمنَُوا َّ َّ  تن َنَ�ٰ ل
َ
ٰ  َُِهمۡ  أ َّ  ٱ تنَهاَ�ۡ  منن رنيَ�ۡ  تٖ َج

َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� َّما ُر ْ ُرزنقُ  ُُ  َ�َمَر�ٖ  منن َهامننۡ  وا

ْ  اقٗ ّرنزۡ  نيٱ َذاَ�ٰ  قَاُِوا ۖ َ�بۡ  منن َناُرزن�ۡ  َّ ْ  ُل تُوا
ُ
نهن  َو� ۖ بنهٗ ُمتََ�ٰ  ۦب ٓ  َوَُِهمۡ  ا زۡ  �نيَها

َ
ٞۖ  جٞ َ�ٰ أ ّهَرة ََ ََ َ�ٰ  �نيَها وَُهمۡ  مط و ُ  ﴾ ٢ �ن

 ]  ٢٥: القرة[

"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:  

﴿  ٓ منُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ َّ  ا ن َعۡ  ِ ْ �ن َ ٱ ُبُدوا َّ  ۡ�ُ َ� ٓ  ّ�نينَ ٱ َ�ُ  َنصن ْ  ءَ ُحَنَفا ْ َوُ�ؤۡ  ةَ ِّصََوٰ ٱ َوُ�قنيُموا َكوٰ ٱ تُوا َّ ِ ۚ ٰ  َة نَك َوَ� نَمةن لۡ ٱ دنينُ  ِ  ٥ َقّي
 ]  ٥: الينة[ ﴾

"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 : 

ِب َحْفٍص ُ�َمَر بْ 
َ
َ َ ْْ ِن ِِ ْْ ُم

ْ
ِ اْ
ْْ ِِ
َ
َ ْْ اِب َ� َّ َ

ْ
ِ : قَاَل  ِْ اْ َّ َل ا ْْ ُُ ََ  ُُ ْْ ِم َُ َماُل : ((يقْل�ْ

َ
إِّ�َما األ

َْى ا نَ َِ ّ اْمِرٍئ  ُُ َِّ�َما ِل َِ ُْ . بِاّّّتاِ َ  ْْ َكنَ َِ َِ  َ ِ ِِ ْْ ُُ ََ َِ  ِ َّ  ا
َ
ُِ إِا ِ جَِرْتَر ُ ِِ ْْ ُُ ََ َِ  ِ َّ  ا

َ
ُِ إِا ْتَر ُ ُِ  ُْ

ْْ َكنَ َكَم
ُِ ِلُ  ْتَر ُ ُِ ِِ ْ

َ
َر ِإل ََ ا َُ ا  َِ  

َ
ُِ إِا ِرْتَر ُ

ٍة يِنِْحُهَرا جَ
َ
ِْ امَرَ
َ
 ِتفى َعَ صهتِ)) ْ�تَا يُِيتْهَُرا َ

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. 0F

1 

 

3. Hadist Nabi : 

ِْ َصْخٍر 
ِْ بْ َررَْرَة َ�هِْ  اْرّْح

ُُ ْْ َب  �َِ  قاََل : َّ ْل ا ُُ ََ ر : ((َقاَل  َِ ُ�ْم  َِ
َْ  ُص
َ
ُر إِا ُُ

نْ ََ اَا َر  َْ َ َع َّ إِّا ا
ْ�َماِلُ�ْم 

َ
َِ �ُِ�ْم  ْْ  قُلُ

َ
ُر إِا ُُ
نْ ََ  ْْ لَِ� َِ َْاِلُ�ْمَ  ْم

َ
َ 
َ
اُه ُمْسِلمٌ )) إِا َِ ََ 

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. 1F

2 

 

Keutamaan orang yang bercita-cita melakukan kebajikan 

َ ْْ �َِ ِ َّ ْل ا ُُ ََ  ْْ �َ ِِ ِل َل ُم
ْ
ِْ َ�هِْ  اْ

ِْ َ�ّهاِ  بْ
َّ بْ ْْ َ�ِ  ب الْها  اه  ا َعهَاََك -جتما يرِى َ�

 
َ
َْاا َع َرا َكتَهَرا :   ((قال -َِ

ْ
َمل ْْ ََ ْْ ُّم ِبََسنٍَة جَلَْم  ّْ َلَْ،َ َكَم ُّّم ب َِ اَََسنَاِ  ِاْسيّ،اِ َ  اَا َكتَ َْ َ َع َّ إّا ا
ِمائَةٍ  ِْ هْ َُ  

َ
َ َحَسَناٍ  إِا ََ َّ َا ِملََرا َكتَهََرا ا َْ َْا ُّم بَِرا ج َِ اَا ِانَْ ُه َحَسنََة َكِملََةَ  َْ َّ َع  ا

َ
ٍٍ إِا ْْ ِِ  

َْا  َِ ُ ِانَْ ُه َحَسنََة َكِملََةَ  َّ َرا َكتَهََرا ا
ْ
َمل ْْ ََ َْا ُّم ََِسيّ،ٍَة جَلَْم  َِ ٍةَ  َ ْْ َِ ٍَ َك ا َْ ِْ َ َّ ِملََرا َكتَهََرا ا َْ ُّم بَِرا َك

اِحَ َة  َِ ِِ )) ُيّ،َة  ّتّفٌى َالَتْ ُِ. 

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 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 54 dan Muslim no hadist: 1907. 
2 . 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:  

نُقوٓ  ﴿ ْ َساب نُ�مۡ  ّمنن فنَر�ٖ َمغۡ  ِنَ�ٰ  ا ٓ ٱ ضن َكَعرۡ  ُضَهاَعرۡ  وََجّنةٍ  ّرّ� َما َّ  ٱوَ  ءن ِ
َ
عنّدۡت  ضن �ۡ�

ُ
نينَ  أ َّ ن ِ  ْ ن  َءاَمُنوا ن ٱب  ۦۚ َورُُسَنهن  َّ

 ٰ نَك َ� ن ٱ ُل َفۡض  ِ ٓ  َمن �نيهن يُؤۡ  َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء يمن لۡ ٱ لن َفۡض لۡ ٱ ُذو َّ  ]  ٢١: اَ ي [ ﴾ ٢ َعظن

"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:  

﴿  َّ نينَ ٱ ِن َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعمنَُوا َّ ٰ  َُِهمۡ  َ�نَۡت  تن َنَ�ٰ ل َّ َُ  سن َدوۡ فنرۡ لۡ ٱ ُت َج  ]  ١٠٧: اْحرٍ[ ﴾ ١ ًَ نُ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka 

adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal", (Q.S. Al Kahfi: 107). 

3. Hadist Nabi : 

َررَْرَة  ُُ ِب 
َ
َ ْْ �َ  قاََل : ّ ِِ

ّّ ،َِن ا ُُ  َجَْضُن؟ ق
َ
َمِن َ َْ
ْ
ُّ ال
َ
ِ : (اَل َ ِِ ْْ ُُ ََ َِ  ِِ َماٌا باِ َْ اَلا؟ قَاَل : ِ�تَْن ) إِ َِ : ُّّم 

) ِ َّ ِِتِْن ا َُ  ِِ ِهَراُ  
ْ
اَلا؟ قَاَل : ِ�تَْن ) ا َِ ٌَ : (ُّّم  ِْ ْبُ َِ   ّ ِِ ) َح ّتّفٌى َالَت ُِ. 

Dari Abu Huraira , ia berkata: “Nabi  ditanya: "Amalan Apakah yang paling 

afdhal?" beliau bersabda: “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya”, lalu amalan 

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

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 6491 dan Muslim no hadist: 131. 
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bertanya: “Kemudian amalan apa lagi?”, beliau bersabda:  “Haji mabrur”. 

Muttafaq ’alaih. 1 

4. Hadist Nabi: 

ْْ ُ�ََْمااَ  �َ   قاََل : ِِ ُل ا ْْ ُُ ََ َّنةَ : ((قَاَل 
ْ
ُِ َ َلَن اه  ا

ّ
َِ إِر ُِ َر إِ

نّ
َ
لَُم ه ْْ ََ  َْ ُُ َِ اَ   َِ  ْْ َِ (( ِ َلَر

 .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 ). 4F

2 

 

2.  Fadhilah Ibadah 

Fahadilah Wudhu' 

ِْ َ�ّفاٍا 
ْْ ُ�ََْماَا بْ �َ َِ  قَاَل : ِ َّ ْل ا ُُ ََ ِسِ هِ : (قَاَل  ََ  ْْ ِِ اياَُه  ََ ُْ َل ََ َْْءَ َلَر ُِ ُْ

ْ
َْ اْ ْحَس

َ
 جَأ
َ
أ ِّ َْ َ  ْْ َِ

 ْ
َ
ّّ ت َِهِ َح ْظَفا

َ
َ َُ ْ
َ
ْْ ت ِِ  ََ اُه ُمسِلمٌ ) ُر َِ ََ. 

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. 5F

3 

Fadhilah Mendahulukan Yang Kanan 

ْْ َع�َِشَة  �َ َِ  ُْ ِ : قَالَ َّ ْل ا ُُ ََ ِِ  َكَا  ّ ُُ  ِِ نِ
ْ
ِِ َأأ  ُْ َتَّم

ْ
ُِ اَ ِتُه ْْ َعنَْلِ: َُ َِ  َ ِِ ِل َّ َِ ََر َِهَِ  ْْ ُر ُُ ّتَفٌى . ِِ  ُِ

 ِِ  .َالَت

Dari `Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: “Rasulullah  sangat menyukai 

memaulai dari kanan dalam setiap pekerjaannya; bersuci, menyisir rambut dan 

memakai sandal”. Muttafaq ’alaih. 6F

4  

Fadhailah Shalat Sunat Wudhu' 

ِْ َعِمٍر 
ْْ ُاْقهََة بْ �َ  ّ ِِ

ّّ ِمَن ا َُ  ُِ نّ
َ
ُل  ه ْْ ُق ََ)) : ْْ ِِ ا  َِ  ِّ ُُ َكُتَي ْْ ُق ََ ُّّم  َْْءُه َ  ُِ ُِ  ُْ  َكتُْهِس

ُ
أ ِّ َْ تَ ََ ُمْسِلٍم 

هَّنُة 
ْ
ُ ا
َ
ِ ُْ هَ ََ َِ  

ّ
ِِ إِر ِر
َْ َِ َِ  ِِ ِه

ْ
ْقِهٌن َالَتِْرَما بَِقل ُِ  ِ

ْْ تَ َْ
ْ
� ِ مسلم)) ََ  .َلَر

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 26 dan Muslim no hadist: 83. 
2 . 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. 
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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 ). 7F

1 

 

Fadhilah Azan 

Hadist Nabi : 

 
َ
َ ِْ ِْ َ�هِْ  اْرّْح

ِ بْ َّ ْْ َاهِْ  ا �َ َُِ  ُْ
ْ
تٍْ  اْ ِْ َُ بَا 

َ
ُ  ّا َ

َ
ِِ : قَاَل ِ  َُ َلاِ يََة  جََِِلا ُكنْ

ْ
ا َِ لَننََم 

ْ
ِّ ا ِ
ُ
ََاَك ت

َ
َ َّ إِ

ْمُ 
ْ
َ ى َصَْْ  ا َِ ُِ َر �َْسَمُن  ْْ ََ، بِاَّّ اَء  جَِِنّ َكْن َص َْ ا

َِِة  جَ َُ ِْلّي ِلنْ
َ
تََ،  جَأ َْ ِْ بَاِ 

َ
رَ َمنَِمَ، َ َِ   ْ َِ  َّْلِاَ 

تْ ٌ  ِْ َُ  ْْ بُ
َ
ِة قَاَل َ َِ ِقتَا

ْ
َُ ال ْْ ُ يَ

َ
 َأِرَ  ِ

ّ
ٌءَ إِر ْ

َْ َر  َِ ِ : إٌٌِْ َ  َّ َْل ا ُُ ََ ْ ْ ِِ  ُِ تُ ْْ ِم َُ . ُّ َِ اُه اُلَخا َِ
ََ. 

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 8F

2 

Hadist Nabi : 

َررَْرَة  ُُ ِب 
َ
َ ْْ �َ َِ  ِ َّ ْل ا ُُ ََ ّا 

َ
َ ْا : (قال

َ
َ 
ّ
ِْا ِإر  ُ ِ

ََ ُّّم َْْم  ِل   ِّ
َ
أل
ْ
ٍّ ا اّْي َِ ِِ اَّّ اَء  ا  َِ ّّاُ   لَُم ا ْْ

ََ  ْْ َ ْ
ا ْْ تََرُم ُْ ِِ َر ْْا َالَتْ ِِ ) �َْستَِرُم ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 9F

3  

Hadist Nabi : 

َرَة  ِِ ا
َْ ُِ  ْْ �َ  قَاَل : ُُ ََ  ُُ ْْ ِم َُ ِ َّ َل  ْل ا ْْ ُق ةِ : (ََ َِ ِقتَا

ْ
َُ ال ْْ ْ�نَاقاَ يَ

َ
ّّاِ  َ ُل ا َْ ُْ

َ
َا َ ْْ َّْلنُ ُم

ْ
اُه ُمسِلمٌ ) اَْ َِ ََ 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 234. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 609. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :615 dan  Muslim no hadist: 437. 
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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 : 

َررَْرَة  ُُ ِب 
َ
َ ْْ �َ َِ  قاََل : ِ َّ ْل ا ُُ ََ ِِ : (قَاَل  قِ ْْ ُُ  ِِ  َِ ِ 

َِ َِ َص  ِِ ِِ بَيِْت  ِِ ِ 
َِ َِمتِْن  َِدرُْ  َعَ َص

ْ
َُِة اَ َص

 َِ ََِةَ َْمْ َخْساَ   اّْي
ّ
َمْسِتَ  َر يُِررُْ  إِر

ْ
َ  اْ
َ
ََِ  َ َْ ْحَس

َ
َ جَأ
َ
أ ِّ َْ َحَ ُ ْم إَِلا  َ

َ
ِِّا َ
َة  جَ ََ ََ  َ َْ رْ ِ

َْ َة  ِا َْ َْ َ�ُْط ُل
َْمسْ 
ْ
ََِلا َ َلَن ا َِ َمْسِتَ َ 

ْ
ّّ يَْ ُلَن اْ تْ،ٌَةَ َح َِ ُِ َل َُِحّط َ�نْ ٌةَ  ََ ََ ُِ بَِرا َ  َكَن ا ََ  

ّ
ا إِر َِ َِِة  ِِ اّْي ِتَ  َكَا 

 ِِ ِّ ِكتْ ُ يَُي ِ
ّ
ِِ اّ ِِ َلِْلِس  َُ اَ ا َِ ئَِ�ُة 

َِ َْم
ْ
ِِ ا تْ
ِّ َالَ َِ َُي  َ ُِ ُِِس

ْ ُِ تَ ُِ : َكنَ ََحْ
ْ
ُ اَْلُّرّم ا

َ
ِفْر ِ ِْ ا َْْم ! اَْلُّرّم ا َِ

 ِِ ِِ ) ُ�ِْ ْث ِجتْ ّتَفٌى َالَت ُِ . 

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. 11F

2 

2. Hadist Nabi : 

ِْ ُ�َمَر 
ِْ ابْ ِ  َا َّ َْل ا ُُ ََ ّا 

َ
َ  ةَ : (قَاَل ََ ََ  َ َْ رْ ِ

َْ َِِا ّّ ََِسهٍْن  َف
ْ
َِِة ال ْْ َص ِِ جَْضُن 

َ
هََماَاِة َ

ْ
َُِة ا ّتَفٌى ) َص ُِ

 ِِ  .َالَت

Dari Ibnu Umar  bahwa Rasulullah  bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama 

daripada shalat sendiri sebanyak dua puluh tujuh derajat”. Muttafaq’alaih. 12F

3 

  Fadhilah orang yang datang ke masjid do'a pagi dan petang. 
                                                 

1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 387. 
2 . 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. 
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َرْرَرَة  ُُ ِب 
َ
َ ْْ �َ  ّ ِِ

ّّ ِْ ا َِ : (قَاَل  َا َّما  ُُ هَّنِة نُُدَر 
ْ
ِِ ا  ُ
َ
ِ ُ َّ َاّ  ا

َ
َ ََ ا ََ  ِْ

َ
َمْسِتِ  َ

ْ
 اْ
َ
َ ا إِا
َِ  ْْ َِ ِْ

َ
َ ا َ

 ََ ِِ ) ََا ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 13F

1 

 

  Fadhilah datang menuju masjid dengan tenang dan khusyu'. 

َرْرَرَة  ُُ ِب 
َ
َ ْْ �َ  قَاَل : ِ َّ ْل ا ُُ ََ  ُُ ْْ ِم َُ  ُل ْْ ُق ا : (ََ َُ ْْ ُ 

ْ
ََِ َاَ  ْْ َْ ْ�تُْم �َْس

َ
ََِ ا  َُ ْْ ُ 

ْ
َِ  َأ َِِة َج إَِلا وْب ِْلّي

 َِ ْْا  تُْم َجََيلّ
ْ
� ََ َْ ََِالَتُْ�ُم اّْسِحتْنَُةَ َكَما ََْ  َِِة َ َكُر  اّْي

ّ
ِمُ  إِا ْْ

ََ َحَ ُ ْم إَِلا َكَا 
َ
ْْا َ جَِِّا َ  ِّم

َ
ِا جَا َُ�ْم جَأ

َِةٍ  ِِ ) . ِِ َص ّتَفٌى َالَت ُِ 

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. . 14F

2 

 

  Fadhilah mengucapkan "Aamiin" 

َررَْرَة  ُُ ِب 
َ
َ ْْ �َ  ِ َّ ْل ا ُُ ََ ّا 

َ
َ  اّْسَماءِ : قَاَل ِِ ئَِ�ُة 

َِ الَ
ْ
ُِ ا
قَالَ َِ  ْْ ِِ َحُ ُ ْم �

َ
ُْ : إَِلا قَاَل َ اَكَق َْ ْْ جَ ِِ �
 ِِ ْْ َلنِْه ِِ  َُ ا َعَقّ  َِ  ُ

َ
ِفَر ِ ُِ ْلَرى 

ُ
أل
ْ
َما ا ُُ  ِتفى التِ. إِْحَ ا

 

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. 15F

3 

 

  Fadhilah shalat di awal waktu 

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :662 dan  Muslim no hadist: 669. 
2 . 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. 
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  ٍْْ ُْ ِْ َمْس
ِْ ابْ ِ : قَاَل  ََِا َّ َْل ا ُُ ََ  ُُ

ْ
ل
َ
أ َُ : جَْضُن؟ قَاَل

َ
ْ�َماِل َ

َ
أل
ْ
ُّ ا
َ
قِْتَرا: (َ َِ َُِة َعَ  ُّّم : قلُ) اَّْي

؟ قَاَل  ُّ
َ
َ) : ِْ

يْ اِلَ َْ ْ
ْ
ُُ ) بِّر ا

ْ
؟ قَاَل : ُقل ُّ

َ
ِ : (ُّّم َ َّ ِِتِْن ا َُ  ِِ راَُ   ِ

ْ
اَل َحّ وَِ� بِ ) اَه

ِِ قَ ُل ا ْْ ُُ ََ  ّْ ِْ  ِر
َ ْ َِ

 ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ   َِ ُِ ََْداَ  ُ  َْ
ََ ُْ  .ا

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. 16F

1 

 

  Fadhilah shalat shubuh dan ashar. 

1. Hadist Nabi : 

ِرُ  َْ ْأ
َ
أل
ْ
ِب ُمَْْس ا

َ
َ ْْ �َ  ِ َّ ْل ا ُُ ََ َّنةَ : (قَاَلَ َقاَل 

ْ
ِْ َ َلَن اه

َبَْ يْ
ْ
ْْ َصّا ال َِ ( ِِ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

Dari Abu Musa Al Asy’ari , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: 

“Barangsiapa yang melakukan shalat Shubuh dan Ashar (berjamaah) dia 

akan masuk surga”. Muttafaq ’alaih. 17F

2  

2. Hadist Nabi : 

َة  ِب بَْصَ
َ
َ ْْ �َ  قَاَل : ِِ ُل ا ْْ ُُ ََ َْْصَ بِاالْخمِص َكَقاَل  َصّا بِنَا 

ْ
ْْ َكَا : (ال َِ ُْ َعَ  َِ ََِة ُاِر ِه اّْي ِّ إِّا ُ
ََ َالَتَْرا َكاَ  ْْ َحاَك ا َكَم َُ ْْ ُْ ِ  َ�هْلَُ�ْم جََضّت

ْْ ُرُه َمّرَع َْ
َ
َ ُ
َ
ِ مسلم.. )) ِ  َلَر

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).18F

3 

 

 

 

  Fadhilah shalat 'Isya dan Shubuh berjamaah. 

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :527 dan  Muslim no hadist: 85. 
2 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :574 dan  Muslim no hadist: 635. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 830. 
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ْْ ُ�ََْماَا  �َ  قَاَل : ِ َّ ْل ا ُُ ََ  ُُ ْْ ِم َُ  ُل ْْ ُق ٍَ الّلتِْنَ : (ََ َُ نِْي ّ�َما قَا
َ
َاَاٍة  جََح� ََ  ِِ َشاَء  ِْ ل

ْ
ْْ َصّا ا َِ

َااَ  ََ  ِِ ْْ َصّا اّْيهَْ   َِ َِ ُِ ّ ُُ ّ�َما َصّا اْلّتَْن 
َ
اُه ُمسِلمٌ ) ٍة  جََح� َِ ََ. 

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. 19F

1 

  Fadhilah menunggu shalat setelah selesai melakukan shalat 

 ُِ َ�نْ َِ  ِ َّ ْل ا ُُ ََ ُ لُّ�ْم َعَ : (قاََلَ قَاَل 
َ
َر َ
َ
َََاَِ ؟َ ِِ اّل َرْرَكُن بِ َِ ايَا  ََ

َ ِِ اْْ ُ بِ
َّ ْمُهْ ا ََ ا  ْْا) َِ ُ ! بَاَ : قَاْ

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ َِِة  : (قَاَل . يَا  َ  اّْي ْْ ََ َِِة  َُ اّْي ا َُ نِت
ْ
ا َِ  َ ِ َِ َمَسا

ْ
 اْ
َ
ا إِا ََ ُ

ْ
ُة اْ َ ُْ �َ َِ َِهَِ  َِ َم

ْ
ِْْء َعَ اْ ُِ ُْ ْ

ْ
 ا
ُ
هَاض ُْ إِ

اُه ُمْسِلمٌ ) ُط جَِّلُ�ُم اّْرَ�ا َِ ََ. 

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. 20F

2 

  Fadhilah menetap di masjid setelah shalat Shubuh. 

ِْ َحْرٍب قَاَل  َماِك ب
َُ  ْْ �َ : ِِ َل ا ْْ ُُ ََ َاُِْ  

ُ
َُ ت نْ ُُ

َ
ُمَرَة َ َُ  ِْ

ُُ ِهَاِبِر بْ
ْ
ُُ : ؟ قاََل قُل ْْ ُق ََ َاَ َكَا َر  ْْ َِ ْم َك َْ �َ

ُْ اْشّ  َْ لَ َُ لَُن اّْشْمُ َ جََِِلا  َْ ّّ َع َنَ اَة َح
ْ
ِِ ال
َ
ِِ اّْيهَْ  َ ِّ ِكتْ ُ يَُي ِ

ّ
ُِّه اّ ْْ ُمَي ِِ َُ ِ مسلم. ْمُ  قَا  َلَر

  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). 

21F

3 
  Fadhilah Hari Jum'at 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 656. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 251. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 670. 
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َررَْرَة  ُُ ِب 
َ
َ ْْ �َ َِ  قَاَل : ِ َّ ْل ا ُُ ََ ةِ : (قَاَل  َْ ُْم

ْ
َُ اه ْْ ِِ اّْشْمُ  يَ ُْ َالَتْ َْ

لَ َُ  ٍُ ْْ ُ يَ ْْ َ : َل ُُ ِِ ُلِلَى �َ  ِكتْ
 َ
ْ
ْ َلَن اه

َ
َ ِِ ِكتْ نَْراَ ِر  قُْ اْسااة إر ِ يُْ اهمْة َِ ِِ  ََ ْلِر

ُ
َ ِِ ِكتْ َِ اُه ُمسِلمٌ ) ّنَةَ  َِ ََ. 

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. 22F

1 

  Fadhilah mandi Jumat, mendengarkan khutbah dan shalat jum'at 

َرْرَرَة  ُُ ِب 
َ
َ ْْ �َ  ّ ِِ

ّّ ِْ ا ُ : ((قَاَل  َا
ْ
َ  اه
َ
ُّّم َ َََِْسَن  ِْ ا

َِ 
َ
ْفُرض ََ  ّّ َُ َح نَْي

َ
ُّّم َ  ُ
َ
ِ ََ ا ُقّ  َِ َة جََيّا  َْ ْم
 ٍُ يّا
َ
َِوَِة ه جَْضِن وَ َِ ْلَرى 

ُ
أل
ْ
ِة ا َْ ُْم
ْ
َ اه ْْ �َ َِ  ُِ ا بَيْنَ َِ  ُ

َ
ِفَر ِ ُِ  ُِ َْ َِ  َ ِِ ّم يَُي

ُّ  َ ِِ هَِت َْ ْْ ُل ِ مسلم)). ِِ  .َلَر

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). 23F

2 

َررَْرَة  ُُ ِب 
َ
َ ْْ �َ  ِ َّ ْل ا ُُ ََ ّا 

َ
َ  ِةَ َكَقاَل َْ ُْم

ْ
َُ اه ْْ َْ َقاِئٌم : (َلَكَر يَ ُُ َِ َْاجُِقَرا َ�هٌْ  ُمْسِلٌم   اَاٌة َر يُ َُ ِكتَْرا 

اُه إِيّاهُ  ََ �ْ
َ
َ 
ّ
َ َأيْ،اَ  إِر َّ ُل ا

َ
ِّ �َْسأ ـَُرا) يَُي َقللّ َُ ََ َِتَِ َه  َأا

َ
ّتَفٌى اَ . ََِ ُِ ِِ  .لَت

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 ) 24F

3 

  Fadilah Sunat Rawatib. 

ِ صّا اِ التِ : اْ َُ االِْنْ َُ حهيهة َملة بنُ َب ُفتاا َض اِ انرا قالُ َّ ْل ا ُُ ََ ُمُْ 
َّ : (لُِلّم يقْ  ِْ الفررضة  إر ب  ا

َ
ٍُ اوعر اَة َ�ْة   َْع ِا ِْ اه  مسلم ييِ ِ  ْاا م يْ

اُه ُمسِلمٌ : قالُ َُ حهيهة) -َِ إر ب� ِ بتُ ِ اهنة-ِ بيتاَ ِ اهنةَ  َِ ََ  .جما برحُ َصلترْ بْ   

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 854. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 857. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :935 dan  Muslim no hadist: 852. 
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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:  

 ٱ َعنن  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ  ﴿
ۡ عن ِ ََ يَدۡ  َمَضاجن ٰ َرزَقۡ  َومنّما اَوَطَمعٗ  افٗ َخوۡ  َرّ�ُهمۡ  ُعو ََ  ُهمۡ ََ  ّمآ  ٞس َ�فۡ  ََمُ َ�عۡ  فََ�  ١ يُنفنُقو

خۡ 
ُ
َ أ �ۡ  ُقّرةن  ّمنن َُِهم �ن

َ
ٓ  ُ�ٖ أ ا ََ ۢ َج نَما َء ْ  ب ََ َ�عۡ  َ�نُوا  ]  ١٧  ١٦َ:  اْست ة[ ﴾ ١ َمَُو

"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 : 

ِ : قال  ِاْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ َِجضن اْيِة : ( قال  َّ االهرَُ  َجضن اْيتاُ بْ  َمضاا أرر ا
اُه ُمسِلمٌ ) بْ  الفررضة صِة اْلتن َِ ََ. 

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. 26F

2 

 

  Fadhilah Witir di akhir malam. 

ِ : قال  ِاْ َابر  َّ ْل ا ُُ ََ ِْ لاَ َا ر يقُْ ِْ �لر اْلتن  جلتْ ر ََِِ ِِْ ُمن َا : ( قال 
ِلْ، َجضنيقُْ �لر اْلتن ْ ةَ  َِاُه ُمسِلمٌ )   جِا صِة �لر اْلتن مشر ََ. 

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 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 728. 
2 . 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 : 

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ال َ�نا  هاَك ِ ْاا م للة إا ُماء النتا حْ يهق ولث ي: (( قال َا 
ِتفى )) ِْ ي اْ  جأُتتتِ ِ ؟ ِْ �سأل� جأاَتِ ؟ ِْ �ستنفر  جأِفر ِ : اْلتن اآللر يقْل 

 .التِ

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 . 28F

2 

2. Hadis Nabi : 

ِ ُمْ: قال ِاْ َابر  َّ ْل ا ُُ ََ  ُ يقْل) : َّ ََن مسلم �سأل ا إا ِ اْلتن ْسااة َ ر يْاجقرا 
ِلْ، م للة اُه ُمسِلمٌ ) لْاَ ِْ َمر النتا ِاآللرة َ إر َاَاه إياهَ  َِ ََ. 

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 : 

ِ  ْ َب لَ ِا َّ ْل ا ُُ ََ ييه  ع م ُِ  ِْ َح  م ص قة  جُ �سِتهة ص قةَ : (قال َا 
َِمر باالْرَِ ص قةَ ِن  اْ االنحر  ِت تمت ة ص قةَ ِت  رلتلة ص قةَ ِت  �هْة ص قةَ 

اُه ُمسِلمٌ ) ص قة  َِدئ ِْ لْ، َ�ْتاا ير�ْرما ِْ اْضح َِ ََ. 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 755. 
2 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1145 dan  Muslim no hadist: 758. 
3 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 757. 
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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 1 

2. Hadis Nabi : 

ِ  اْ زر  بْ ََقم  َّ ْل ا ُُ ََ اُه ُمسِلمٌ ) صِة األِابْ حْ  رمض الفيال: (قال َا  َِ ََ. 

Dari Zaid bin Arqom r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Shalatnya orang-

orang yang bertaubat ketika unta kecil kepanasan”. HR. Muslim. 31F

2 

 

  Fadilah sering sujud dan berdoa  

1. Hadis Nabi : 

ل�  ِ : قال اْ َ�تْة بْ كِْ اُأل َّ ْل ا ُُ ََ ِحاَتِ  كنُ َبتُ ِن  ْئِ  ) ُل�: (جقال . جآ تِ بِْ
ُْ : قلُ) َِ ِْ لْ،؟: (جقال . ُْ لاك: قلُ) َِ ِْ لْ،؟: (جقال . َُأْ، مراجقت، ِ اهنة : جقلُ 
ْ : (قال. لاك َِا) جأا� ع نفس، ب�ُة اْست  .ُه ُمْسِلمٌ ََ

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 32F

3 

2. Hadis Nabi : 

ِ : قال اْ وْ�اا  َّ ْل ا ُُ ََ ْ    جِن، لْ �ست  ِ ُت ة إر : (يقْل  ُمُْ  الت، ب�ُة اْست
ِحط ان، برا لَت،ة  ََةَ  َّ برا   اُه ُمْسِلم ٌ) َجْ، ا َِ ََ. 

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 720. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 748. 
3 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 489. 
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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. 

ِ بتْ �م  جِا َجضن اْيِة صِة االرء ِ ! يرا اّا صلْا َ: (قال َا اِّ  اْ زر  بْ وابُ 
ِِ ) بيتِ إر االحتْ�ة ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 34F

2 

 

  Fadilah melakukan amalan Fardhu dan Sunnah. 

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ َّ : (  قال َ قال  ِْ ع ى و ِلا جق  �لنتِ باَربَ ِِا : قال - ْاا–إا ا
جِلا : ا يدال اه ُ يتقرب إو باّْاجن حّ َحهِ ِِ.  قرب إو اه ُ َ ء َحِ إو اا اجتُِ التِ 

ََلِ الر يم  برا َ  َحهِتِ كنُ ُمِْ اُّ �سمن بِ َ ِ�صه اُّ يهص بِ َ ِر ه الر يهَب براَ ِ
َِا ُأل� َاَتتِ َ ِلا اُتْالَ ألاتّنِ َ ِِا  ر    اْ ْء َنا جاالِ  ر  ُ اْ نف  االِْْ 

َِنا َُره مساء ُّ )  ِ ي�ره االْ   َِ َُخا
ْ
اُه ال َِ ََ. 

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 amalan-

amalan 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 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 488. 
2 . 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. 

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ َّ وِواَ : (قال اْ  َّ ِ  بر م صِة وِواَ ِوِوَْ ِح  ا ِْ ُه  ا
َّ وِواَ ِوِوْ قال  ماُ االائة َْ : ِوِوَْ ِ�ب ا ُُ َِ َْمُ  

ْ
ُ اَ
َ
ِ َِ  ،ُ
ْ
ُمل
ْ
ُ اْ
َ
ِ ُ
َ
ْرَ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
َر إِِ

ٍء قَِ يٌْر َ ِفر  لَاياه  َِا كنُ َِن ز�  الهرَعَ  ْ َْ اُه ُمسِلمٌ ) ُمّ  َِ ََ. 

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: 

ٍء قَِ يْرٌ  ْ َْ َْ َعَ ُمّ  ُُ َِ َْمُ  
ْ
ُ اَ
َ
ِ َِ  ،ُ
ْ
ُمل
ْ
ُ اْ
َ
ِ ُ
َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
 َر إِِ

(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.  

36F

2 
  Fadilah Shalat Jenazah, mengiringinya ke pemakaman serta menghadiri 

pemakamannya. 

ِ  ة َب ُررر  اْ َّ ْل ا ُُ ََ ِْ ا هن َنازة مسلم إيماناَ ِاحَساباَ َ ِنا ِِْ حّ ييِ : قال َا 
ََن  ر بقْاُْ  م قْاط َِن َح َ ِِْ صا الترا َ وم  ن ِْ اَأل الترا ِرفرض ِْ  جنرا  جِنِ يَر

ن بقْاط ُّ . قهن َا   جْ  جِنِ يَر َِ اُه اُلَخا َِ
ََ. 

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

ِ : قالُ اْ ع�شة  َّ ْل ا ُُ ََ ِا ِْ ِتُ ييِ التِ َِة ِْ االسلمْ يهلنْا ِائة ُرم : ( قال 
اُه ُمسِلمٌ ) �شفْْا ِ  إر أفْْا جتِ َِ ََ. 

Dari `Aisyah r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang mayat 

pun yang dishalatkan kaum muslimin jumlah mereka sampai seratus, masing-

masing mereka memberikan syafaat untuknya melainkan si mayat mendapat 

syafaat”. HR. Muslim. 38F

1 

 

2. Hadis Nabi : 

ِ : قال اْ ابْ اها   َّ ْل ا ُُ ََ ََن مسلم يمْ َ جتقُْ ع َناز ِ ََ�ْْا : (يقْل ُمُْ  ِا ِْ 
َِ ر �َ�ْا باِ أي، َّ جتََِ َِاُه ُمسِلمٌ ) اَ إر أفْرم ا ََ. 

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. 39F

2 

 

  Fadilah kematian orang yang dicintai dan mengikhlaskannya kepada 

Allah. 

َررَْرَة  ُُ ْْ َب  �َ  ِ َّ ْل ا ُُ ََ ُ : (( قال َا  َّ ُل ا ْْ ُق ََ– 
َ
َْاا َداٌء : -َع ََ  ُْ �ِِا ِانِْ  ُِ ْْ ُْ اُْم هِْ  َْ ا ِل إَِلا -َِ

 ُُ ُِ  َ�هَْض ُّّم اْحَََسهَ ِن اّلْ�تَا  ُْ َ ْْ ِِ  ُِ  اهَّنُة  -َصِفّت
ّ
ُّ )) إِر َِ َُخا

ْ
اُه ال َِ ََ. 

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. 40F

3 

 

 

 

  Fadilah Shalat di masjid Mekkah dan Madinah. 
                                                 

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

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ إر صِة ِ مست ُ ُّا لْ ِْ َلٍ صِة جتما ُْاه : (( قال  َا 
 .ِتفى التِ)). االست  اَراُ 

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. 41F

1 

 

2. Hadis Nabi : 

ِ  اْ َابر  َّ ْل ا ُُ ََ صِة ِ مست ُ َجضن ِْ َلٍ صِة جتما ُْاه إر االست   : ((قال  َا 
ِ َح  ِابْ ِاَِ)) اَراُ َ ِصِة ِ االست  اَراُ َجضن ِْ ِائة َلٍ صِة جتما ُْاه   .َلَر

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. 42F

2 

 

  Fadilah Shalat di Baitul Maqdis. 

َُْل اِ : قال  اْ َب لَ  َُْل اِ  ّاكرنا ِ�ْ ان   َُ مست  بتُ   َيرما َجضن مست  
َُْل اِ . االق    .. )) صِة ِ مست ُ َجضن ِْ ََ�ن صلْا  جتِ ِّْم االيا : ((  جقال 

ِ اَا م  .َلَر

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. 43F

3  

 

 

  Fadilah Shalat di Masjid Quba'. 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1190, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 1394. 
2 . 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 
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َُْل اِ : قال  اْ ُرن بْ حنتٍ  ِْ  َرر ِ بيتِ وم َ  مست  قهاء جيِ جتِ صِة (( :  قال 
ِ العسائ ِابْ ِاَِ)) كا ِ كأَر امرة    .َلَر

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 44F

1 

 

 2. FADILAH ZAKAT 

  Fadilah Membayar Zakat. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

﴿  َّ نينَ ٱ ِن َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعمنَُوا َّ ْ  تن َنَ�ٰ ل قَاُموا
َ
ْ  ةَ ِّصََوٰ ٱ َوأ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا َّ جۡ  َُِهمۡ  ةَ ِ

َ
نهنمۡ  ندَ عن  رُُهمۡ أ ََ  َرّ�  ٌف َخوۡ  َو

  هنمۡ َعََيۡ 
ََ ََ َ�ۡ  ُهمۡ  َو نُو  ]  ٢٧٧: القرة[ ﴾ ٢ ََ

"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:  

﴿  ٓ نَ�ۡ  اّرن�ٗ  ّمنن ُتمَءاتَيۡ  َوَما ْ ّل ٓ  ُ�َوا مۡ  �ن
َ
ٰ أ ْ يَرۡ  فََ�  َّاسن ٱ لن َ� ۖن ٱ عنندَ  ُ�وا َّ  ٓ ََ  �ٖ َزَ�وٰ  ّمنن ُتمَءاتَيۡ  َوَما ن ٱ هَ وَجۡ  تُرن�ُدو َّ 

 ٰ ََ ْو
ُ
 ٱ ُهمُ  �نَك فَُ

ۡ ََ ُمۡض ِ  ]  ٣٩: اْرُِ[ ﴾ ٣ عنُفو

"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 berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya)."     (Q.S. Ar Ruum : 39 ) . 

3. Allah Ta’ala berfirman: 

نينَ ٱ ﴿ َّ  ََ مۡ  يُنفنُقو
َ
ٰ أ ن  َُِهمَ� ّٗ  ََّهارن ٱوَ  لن ّ�ۡ ٱب جۡ  فَََُهمۡ  وََعَ��نَيةٗ  ��ن

َ
نهنمۡ  عنندَ  ُهمۡ رُ أ ََ  َرّ�   هنمۡ َعََيۡ  ٌف َخوۡ  َو

ََ  ُهمۡ  َو
 ۡ�َ ََ نُو  ]  ٢٧٤: القرة[ ﴾ ٢ ََ

                                                 
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:  

نهنۡم َصَدقَةٗ ﴿  ۡمَ�ِٰ
َ
نَها وَ  ُخۡذ منۡن أ نيهنم ب �ّ ََ ّهنرُُهۡم َوتُ ََ َّ َصََٰوتََك َسَ�نٞ ُ� ُ َسمنيٌع َعَن ُِّهۡمۗ َوٱ َصّلن َعََۡيهنۡمۖ ِن يٌم َّ

 ]١٠٣: اَْ�ة[﴾ ١

"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 : 

ِ : جقال َا َارابتاَ َ  اِّ  ِاْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ .  ل� ع امن إلا املتِ  للُ اهنة! يا 
ةَ ِ يُْ َمضاا: (قال َّ ر �َك بِ أي،اََ ِ قتم اْيِةَ ِ ْ  اْدنة االفرِِ ِاُّ نفس : قال)  ْه  ا
ََن ِْ َُن اهنة  جلتنُر إا ُّا: ( جلما ِق قال اِّ . ر َزر  ع ُّا بت ه ) ِْ سه َا ينُر إا 

 ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 45F

1 

  Fadilah Shadaqah dari Rejeki yang Halal. 

ِ : قال  ِاْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ َّ إر  -ِْ  ي ق بْ ل  مرة ِْ كسِ ُتِ: (  قال  ِر يقهن ا
ُّْه َ حّ  �ْا َِن اههن-الَتِ َّ يقهلرا بتمتنَِ وم ير�ترا ْياحهرا كما يرح َح  م جُلُ )    جِا ا

 ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ . 

                                                 
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. 

ِ  ِاْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ِِلقُ َبْاب َرنمَ : (قال َا  إلا  لن َمضااَ جتهُ َبْاب اْسماءَ 
ِِ ) جتهُ َبْاب اهنة ( ِ� لفَ ) ُِلسلُ اْشتاُْ ّتّفٌى َالَت ُِ. 

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. 47F

2 

 

  Fadilah Puasa. 

ِ : قال  ِاْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ َِنا :  قال اِ : ((  قال  م امن ابْ � ُ ِ إر اْيتاُ   جِنِ و َ 
َدُ بِ َ ِاْيتاُ َنة َ جِلا كا يُْ صُْ َح  م   جِ يرجث ِر ييخِ َ جِا ُابِ َح  َِ قا لِ   َ

إَ صائم َ ِاُّ نف  دم  بت ه    ْلَْ جم اْيائم َُتِ ان  اِ ِْ َر  االس، َ ْليائم : جلتقن 
 .لتِ ِتفى ا)) إلا َجَر جرَ بفَره َ َِلا لق َ�ِ جرَ بيِِْ : جرحتاا يفرحرما 

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 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1410, ini adalah lafadznya  dan  Muslim no hadist: 1014. 
2 . 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. 

ِ اهنة ومانتة َبْاب َ جترا باب �س� اْرراا ر ي للِ إر : ( قال اْ اِّ  ِاْ ُرن بْ ُْ  
ِِ ) اْيائمْا  ّتّفٌى َالَت ُِ. 

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. 

49F

2 
 

  Fadilah Puasa Ramadhan dengan Penuh Keimanan dan Keikhlasan. 

ّتّفٌى ) ِْ صاُ َمضاا إيماناَ ِاحَساباَ  ِفر ِ ِا  ق ُ ِْ لنهِ : ( قال اْ اِّ  اْ َب ُرررة  ُِ

 ِِ  .َالَت

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. 50F

3 

 

  Fadilah Qiyam Ramadhan dengan Penuh Keimanan dan Keikhlasan 

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ) ِْ قاُ َمضاا إيماناَ ِاحَساباَ   ِفر ِ ِا  ق ُ ِْ لنهِ : ( قال َا 
 ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 51F

4 

 

  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. 
2 . 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. 
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ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ) ِْ للة الق َ إيماناَ ِاحَساباَ   ِفر ِ ِا  ق ُ ِْ لنهِ : ( قال اْ 
 ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang shalat 

malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya 

diampunkan baginya dosa yang telah berlalu”. Muttafaq ’alaih. 52F

1 

 

  Fadilah Berpuasa penuh di bulan Ramadhan dan dilanjutkan dengan 

puasa enam hari di Bulan Syawal. 

ِ  اْ َب َيْب  َّ ْل ا ُُ ََ ) ِْ صاُ َمضاا َ وم َ هِْ ُتاَ ِْ أْال   كا كيتاُ الُر : ( قال َا 
اُه ُمسِلمٌ  َِ ََ. 

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 53F

2 

 

  Fadilah Puasa Tiga Hari Setiap Bulan. 

َّ بْ امرِ بْ الْا  َض اِ ِ :  انرما قال ِاْ اه  ا َّ ْل ا ُُ ََ ِصم ِْ اْشرر  وِوة َياُ : (  قال 
ِلْ، َِن صتاُ الُر  ِِ )   جِا اَسنة بَْ ََِااا    ّتّفٌى َالَت ُِ. 

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. 54F

3 

 

4. FADILAH HAJI DAN UMRAH. 

 

  Fadhilah Sepuluh Hari (pertama) Bulan Dzulhijjah. 

ِ : قال  اْ ابْ اها   َّ ْل ا ُُ ََ ِر اهرا  ؟ : قاْْا  )ِا الْمن ِ َياُ َجضن ِنرا ِْ ُّه : (  قال 
ن َ ء : ( قال  ََن لرَ �اُر بنفسِ ِِاِ   جلم يَر ُّ ) ِر اهرا  َ إر  َِ اُه اُلَخا َِ

ََ. 

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1901, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 760. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1164. 
3 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1976,  ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 1159. 



28 

َّ ِْ ُّه األياُ الَْ : (( ِ� لفَ  ِ )) الخ .. ِا ِْ َياُ   الْمن اْيال  جترا َحِ إا ا َلَر
 .التُِّ

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. 55F

1 

Dalam riwayat lain: "Tiada hari-hari yang amal shaleh padanya lebih dicintai 

Allah daripada sepuluh hari ini …dst"  H.R Tirmidzi56F

2 

 

  Fadilah Haji Mabrur. 

1. Hadis Nabi : 

ِ : قال ِاْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ََن كتُْ ِل ِ : (يقْل ُمُْ  ِْ حّ جلم يرجثَ ِْم يفسىَ 
َِِ ( ِِ ّتّفٌى َالَت ُِ. 

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. 57F

3 

2. Hadis Nabi : 

َُِْ : ( َُ الْمن َجضن ؟ قال  ُ،ن اِّ : قال ِاْ َب ُرررة  : وم ِالا ؟ قال: قتن ) إيماا باِ ِ
 ) َّ ِِ ) حّ ِبَِ : ( ل وم ِالا ؟ قا: قتن ) اهرا  ِ ُِتن ا ّتّفٌى َالَت ُِ. 

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. 58F

4 

 

 

 

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 969. 
2 . 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. 
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  Jihad Wanita yang Paling Afdol. 

ِ : قلُ : قالُ  اْ ع�شة  َّ ْل ا ُُ ََ ل�ْ َجضن اهرا  حّ : ( جقال ! نرى اهرا  َجضن الْمن ؟! يا 
َِ ) ِبَِ  اُه اُلَخا َِ ََ ُّ. 

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. 59F

1 

 

  Fadilah Umrah 

ِ  ِاْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ إا الْمرة كفاَة الا بينرما َ ِاَّ االبَِ لي  ِ  الْمرة: ( قال  َا 
ِِ ) َداء إر اهنة  ّتّفٌى َالَت ُِ. 

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. 60F

2 

 

5. FADILAH JIHAD. 

  Fadilah Jihad fi Sabilillah. 

Allah Ta’ala berfirman: 

ََ �ن َسبنيلن ٱ﴿  و
ُ َن َّنَةۚ يَُ�ٰت ۡۡ َّ َُِهُم ٱ

َ
ُن ۡمَ�َُِٰهم ب

َ
ُهۡم َوأ ََ نُف

َ
ٰ  منَن ٱُِۡمۡؤمنننَ� أ َ ََ َ ٱۡ� َّ َّ ٱ ن ن �َ َِ َّ ۖ ََ َُو ََ َوُ�ۡقَت َيۡقُتَُو

ني بَ  ا �ن وَۡعًدا َعََۡيهن َحقّٗ  َّ نبَۡيعنُ�ُم ٱ واْ ب ُ نۚ فَٱۡسَتبۡ�ن َّ ۦن منَن ٱ ۦ نَعۡهدن ٰ ب َٰ ۡو
َ
و َوَمۡن أ َن ينيلن َوٱۡلُقۡرَءا ن

ِۡ اَ�ۡعُتم ٱّوۡوَرةٰةن َوٱ
يُم  نَك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعظن نهنۦۚ َوَ�ِٰ  ]١١١: اَْ�ة[﴾ ١ب

"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 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1520. 
2 . 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 : 

ِ  اْ ٌَ  بْ ِاْ،  َّ ْل ا ُُ ََ ِحة لْ ِْ النتا ِِا جترا : ( قال  َا  َ َِ َّ ) لن ِة ِ ُِتن ا
 ِِ ّتّفٌى َالَت ُِ. 

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. 61F

1 

b. Hadis Nabi : 

ِ  اْ َب َيْب  َّ ْل ا ُُ ََ ِحة لْ اا ُلُْ التِ اْشم  : ( قال  َا  َ َِ َّ ِ ِة ِ ُِتن ا
ِ مسلم) ِِر�ُ   .َلَر

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 . 62F

2 

 

2. Fadilah Orang yang Berangkat Jihad Kemudian Mati Syahid. 

a. Allah Ta’ala berfirman:  

 ِِ ْ بَيِْت ِِ  َْ ْ َ�ُْر َِ َّ َمُفَْاَ  َِ َنَا ا َِ  َّ ُرُه َع ا َْ
َ
َ�َن َ َِ َمُْْ  َكَقْ  

ْ
ُِ اْ
ْ
� َِ ّم يُْ 

ُّ  ِ ِِ ْ ُُ ََ َِ  َّ  ا
َ
 إِا
راَ َِ ُمَرا

 َِّحتماَ 

"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:  

نن ﴿ َۡ  َولَ� ن ٱ َسبنيلن  �ن  ُتمۡ قُتن وۡ  َّ
َ
ٞ ََِمغۡ  ُمتطمۡ  أ ن ٱ ّمننَ  فنَرة ََ َ�ۡ  ّمنّما َخۡ�ٞ  ةٌ َورَۡ�َ  َّ تطمۡ  َولَ�نن ١ َمُعو وۡ  مط

َ
َۡ  أ َ�  ُتمۡ قُتن ن

َِ 
ن ٱ َّ  ۡ�ُ ََ و  ]  ١٥٨  ١٥٧َ: امراا ال[ ﴾ ١ َ�ُ

"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 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2792, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 1880. 
2 . 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. 

ْْ ٌَ  َض اِ ان  : (( كا ِ ِداة جَقاَل  ِ َا اِّ َ�
َ
ر َِ هَا  ْْ لَْحنَا ِأ َُ ا  َِ نَِة    َْ َمِ 

ْ
َفنَا بِاْ
ْ
ا َلل َِ ا َْ قْ

َ
إِّا َ

 َُ ّْ ُْ نَا   َحََِسُرْم ال َْ َِ ْم  ُُ َِ  
ّ
اِ يَا إِر َِ (( ُّ َِ َُخا

ْ
اُه ال َِ ََ 

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. 63F

1 

 

4. Fadilah mempersiapkan perlengkapan orang yang berjihad. 

َّ  اْ زر  بْ لال اهر�  َُْل ا َّ جق  ِدا َ ِِْ للٍ : (  قالَ قال  ِْ َرد �زراَ ِ ُِتن ا
ِِ ) �زراَ ِ َُلِ بْ َ جق  ِدا  ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 64F

2  

  

5. Fadilah orang yang mengorbankan harta dan jiwa untuk jalan Allah. 

a. Allah Ta’ala berfirman:  

 ﴿ ْ ََ يَرَۡ�ُبوا ن َو َّ ْ َعن رُّسولن ٱ َُّفوا ََ َ َ�َت
َ
ۡعَراأن أ

َ
يَنةن َوَمۡن َحۡوَُِهم ّمنَن ٱۡ� ۡهلن ٱَِۡمدن

َ
ََ �ن هنۡم َعن  َما َ� َن نُف

َ
ُن ب

 
ٞ
يُبُهۡم َظَمُ ََ يُصن ّ�ُهۡم 

َ
َن نَك ب هنۦۚ َ�ِٰ َن ََ نََصٞب  ّ�ۡف  �ن َسبنيلن ٱ َو

ََ َ�َۡمَصةٞ ََ َو ن َو ئٗ  ُٔ يََ�  َّ ََ َمۡوطن ّفاَر ا و ُُ ُُ ٱۡل يَغني
ََ منۡن َعُدّوٖ   َ�َناُِو

ََ َّ ُكتنَب  َو نهۦن َ�َملٞ ّ�ۡيً� ِن َّ ٱ َُِهم ب ۚ ِن ٌٌ ن َٰ نن�َ ََ َن ۡجَر ٱُِۡمۡح
َ
يُع أ ََ يُضن  َ َّ ١  ََ ََ يُنفنُقو َو

 َكبنَ�ةٗ  َصغنَ�ةٗ  َ�َفَقةٗ 
ََ ََ  َو ُعو ََ ََ َ�ۡق ََ َوادنيًا ِن َو ْ َ�ۡعَمَُو َن َما َ�نُوا ََ ۡح

َ
ُ أ َّ َۡجَنَ�ُهُم ٱ  ُكتنَب َُِهۡم �ن

َّ١ ﴾
 ]١٢٠: اَْ�ة[

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

َُْل اِ : اْ َب اِ  َض اِ انِ قال  ِْ اِب  ق ِاه ِ ُِتن اِ حرِِ : (( يقْل  ُمُْ 
ِ الخاَُ )) اِ ع اّاَ   .َلَر

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 . 65F

1  

 

6. Fadilah mengeluarkan harta untuk jihad. 

a. Allah Ta’ala berfirman:  

نينَ ٱ ّمَثُل  ﴿ َّ  ََ مۡ  يُنفنُقو
َ
ٰ أ ن ٱ َسبنيلن  �ن  َُِهمۡ َ� � َحّبةٍ  َكَمَثلن  َّ

َ
نَل  عَ َسبۡ  َبَتۡت أ ن  �ن  َسَناب

ُ ٱوَ  َحّبةٖ�  ّمناْئَةُ  ُبََةٖ �سُ  ُ�ّ َّ 
نَمن عنُف يَُ�ٰ  ِ  ٓ ُ ٱوَ  ُءۚ �ََشا عٌ َ�ٰ  َّ  ]  ٢٦١: القرة[ ﴾ ٢ َعَنيمٌ  سن

"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 : 

  ْ ْل: قال  ِاْ َب مسْ ُُ ََ ََن إا  ِ  َاء  َّ ة َ جقال  ا َِ ْ َُ َّ َ جقال : بناقة َ�ْ ُّه ِ ُِتن ا
 ِ َّ ْل ا ُُ ََ  ) : ة َِ ْ َُ اُه ُمسِلمٌ ) ْ، برا يُْ القتاِة ُهْمائة ناقة ُرا َ�ْ َِ ََ. 

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. 66F

1 

 

  Fadilah Orang yang Mati Syahid. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

﴿  ََ ّ َ�ۡ  َو ََ نينَ ٱ ََ َّ  ْ ُوا ن ٱ َسبنيلن  �ن  قُتَن مۡ  َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بَۡل  �ۚ تَ

َ
ٓ أ نهنمۡ  عنندَ  ءٌ َيا ََ يُرۡ  َرّ� ٓ  فَرنحن�َ  ١ زَقُو نَما ٰ  ب ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ  منن َّ

َۡ  ۦَنهن فَۡض  َ ََ َتبۡ َو� و ُ ن  �ن نينَ ٱب َۡ  َِمۡ  َّ ْ يَ نهنم َحُقوا َۡ  ّمننۡ  ب َّ  فنهنمۡ َخ
َ
  هنمۡ َعََيۡ  ٌف َخوۡ  �

ََ ََ َ�ۡ  ُهمۡ  َو نُو ََ ١ َ َۡ َ ََ َتبۡ � و ُ  �ن
نننعۡ  ن ٱ ّمننَ  َمةٖ ب َّ  لٖ َوَفۡض  َّ

َ
َ ٱ َوأ يعُ  ََ  َّ جۡ  يُضن

َ
ۡ ٱ رَ أ  ]  ١٧١  ١٦٩َ: امراا ال[ ﴾ ١ مننن�َ ُمؤۡ ِ

"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 orang-

orang yang beriman."  (Q.S. Ali Imran 169-171 )  

 

2. Hadis Nabi : 

ِ : َنِ قال  اْ َب قتا ة  َّ ْل ا ُُ ََ ََن إا  َّ  �فر ا� : جقال  َاء  ََيُ إا قتلُ ِ ُِتن ا َ
 ِ َّ ْل ا ُُ ََ َِنُ صابر َ دَسِ َ ِقهن ِْ ِ بر   إر اليْ جِا َبرن قال : ( لَاياُ ؟ جقال  نْم َ 

اُه ُمْسِلمٌ ) و لْ،  َِ ََ. 

                                                 
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:  

نينَ ٱ ﴿ َّ  ْ َۡ  َءاَمُنوا �ۡ  ُقَُوُ�ُهم َم�ننط َوَ� نذن ۗن ٱ رن ب َّ  
ََ َ�  ۡ� نذن ن ٱ رن ب َّ  َۡ  ]  ٢٨: اْرا [ ﴾ ٢ ُقَُوُأ لۡ ٱ َم�ننط َ�

"(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 : 

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ َّ : (( َنِ قال  اْ  َن -قال ا ََ َِ َِنا ِِْ إلا : -َاّد  َنا ان  ظْ اه ُ ب َ 
َِْا َلَكَرِ   َِ ِِ َ�ْفِس   ُِ ِِ َلَكْر ُ ِِ َ�ْفِس ّ  لكر َ جَِِْا َلَكَرِ  

َ
َِْا َعَقّرَب ِإو َِ نُْرْم  ِِ  ٍ

ْْ ِِ َمَ ٍ َل  
ُِ ِِ َمَ ٍ َلَكْر ُ

ْمِ   ََ  َِ  َا
َ
َِْا َ َِ ِِ بَاَع  ْ

َ
ُُ إِل ََاَع َعَقّر�ْ ّ ِل

َ
َِْا َعَقّرَب ِإو َِ اَع 

ََ ِِ ِل ْ
َ
ُُ ِإل لََة َِِشْبٍ َعَقّر�ْ َِ ْر َُ  ُِ  َيْتُ

َ
َ (( ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ  . 

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. 68F

2 

 

 

 
                                                 

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

ّكره   َِن ال  ِاالتُ : ( قال  اْ اِّ  اْ َب مْس األأْرُ  ّكر َ�ِ ِاُّ ر ي ) َِن اُّ ي
 ُّ َِ اُه اُلَخا َِ

ََ. 

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. 69F

1 

 

  Fadilah senantiasa berzikir dan berfikir tentang akhirat, namun boleh 

meninggalkannya pada beberapa waktu. 

ت ُ  ِ : ... قال  ِاْ َب َ�ع حنُلة بْ اْر�تن اُأل َّ ْل ا ُُ ََ َِبْ ب�ر حّ  للنا ع  جانَلقُ َنا 
  ُجقل : َّ ْل ا ُُ ََ ِ ! ناجى حنُلة يا  َّ ْل ا ُُ ََ ِ : قلُ ! ) ِِا لاك ؟: (    جقال  َّ ْل ا ُُ ََ ن�ْا ! يا 

ََُ اَْ جِلا لَر ّكرنا باّاَ ِاهنة كأنا  نا ِْ ان ك عجسنا األزِاَ ِاألِر  ِاْضتْا  َ ان ك  
َّ ! ٌسينا كَْاَ  ْل ا ُُ ََ ّكر : (  جقال  ِاُّ نفس بت ه ْْ   ِمْا ع ِا  �ْنْا ان ُ ِ� ا

اُه . وِث مرا ! ) ُِااة ! ُااة ! ْياجهت�م االِئ�ة ِ جرأ�م ِ� ُرق�مَ ِل�ْ يا حنُلة  َِ ََ

 .ُمْسِلمٌ 

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. 70F

2 

 

 

 
                                                 

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

  Fadhilah doa 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

ََِك  �َذا ﴿
َ
نّ�ن  َ�ّ�ن  عنَبادني َسَ يُب  قَرن�ٌبۖ  فَإ جن

ُ
َن�  ِنَذا ّ�اعن ٱ َوةَ َدعۡ  أ َۡ  َدَ� َۡ فَ ْ يَ يُبوا ْ ؤۡ َوۡ�ُ  �ن  َتجن َُّهمۡ  �ن  منُنوا  لََع

ََ يَرۡ   ]  ١٨٦: القرة[ ﴾ ١ ُ�ُدو

"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 : 

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ َّ : (( َنِ قال  اْ  َن -قال ا ََ َِ َِنا ِِْ إلا : -َاّد  َنا ان  ظْ اه ُ ب َ 
ِِ ))  عَ  ّتَفٌى َالَت ُِ  . 

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. 71F

1 

 

  Fadilah memohon ampun dari dosa, diberi keistiqamahan dan 

pertolongan melawan musuh. 

ََ  َوَما ﴿ ٓ  َُِهمۡ قَوۡ  َ� َّ ن ِ َ
َ
ْ  أ َا فنرۡ غۡ ٱ َرّ�َنا قَاُِوا ٓ  اَ�َنا�ۡ�َ  ُذنُوَ�َنا ََ مۡ  �ن

َ
قۡ  َوَ�ّبنۡت  رننَاأ

َ
 من َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱوَ  َداَمَناأ

ٰ لۡ ٱ ٰ  َٔ َ�  ١ فنرن�نَ َ� ُ ٱ ُهمُ اتَٮ �ۡ ٱ ثََواَأ  َّ َۡ  َيا�ط َرةن� �ٱ ثََواأن  نَ وَُح ُ ٱوَ  خن ۡ ٱ ُ�نبط  َّ نن�َ ُمحۡ ِ   ١٤٧َ: امراا ال[ ﴾ ١ َن
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:  

حۡ  َوَمنۡ  ﴿
َ
نُ أ ن ٱ ِنَ�  َدَ�ٓ  ّمنّمن َٗ قَوۡ  ََ ٰ  وََعمنَل  َّ ۡ ٱ مننَ  ِننّ�ن  َوَقاَل  اَنحٗ ََ ِ َۡ  ]  ٣٣: جيلُ[ ﴾ ٣ َنمن�َ ُ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 : 

ِ  اْ ُرن بْ ُْ  اْساا ُ  َّ ْل ا ُُ ََ : قال لِْ بْ َب ُالِ َض اِ انِ ِ ِدِة لتب  َا 
َِلبُم بما َ(  َ ُِ َُل، حّ  ال َساحترم َ وم ا ارم إا اُس َّ انفّ ع  ِ الترم ِْ حى ا

َِ ِاح اَ لْ ْ، ِْ حر اّْم  ََ َّ ب،  ِِ )  ْاا جتِ َ جْاِ ألا ير ُ ا ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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 .  72F

1  

 

1. Fadilah Amar Ma`ruf Nahi Munkar. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

ّمةٞ  ّمننُ�مۡ  ُ�نَوۡوَ  ﴿
ُ
ََ يَدۡ  أ   ۡ�ن �َۡ ٱ ِنَ�  ُعو

ۡ
ََ َوَ�ُ ن  ُمُرو  ٱب

ۡ  ٱ َعنن  ََ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروفن َمعۡ ِ
ۡ و ِ رن

َُ ٰ  ُمن ََ ْو
ُ
 ٱ ُهمُ  �نَك َوأ

ۡ ََ ُمفۡ ِ  َنُحو
 ]  ١٠٤: امراا ال[ ﴾ ١

"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:  

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ  ﴿
ُ
خۡ  أ

ُ
ّناسن  رنَجۡت أ َن ِ  

ۡ
ََ تَُ ن  ُمُرو  ٱب

ۡ  ٱ َعنن  ََ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروفن َمعۡ ِ
ۡ رن ِ

َُ ََ َوتُؤۡ  ُمن ن  منُنو ۗن ٱب هۡ  َءاَمنَ  َوَِوۡ  َّ
َ
 ُل أ

ََ  بن ُنَ�ٰ لۡ ٱ ۡ ٱ ُهمُ ّمننۡ  ُِّهمو  �َخۡ�ٗ  لََ� ََ ُمؤۡ ِ �ۡ  منُنو
َ
ََ َ�ٰ لۡ ٱ َ�ُُهمُ َوأ ُقو  ]  ١١٠: امراا ال[ ﴾ ١ َن

"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 : 

ِ : اْ َب ُْت  اْ َُ قال  َّ ْل ا ُُ ََ ْه بت ه َ جِا ْم : ( يقْل ُمُْ  ََى ِن�م ِنحراَ جلتن  ِْ
ِلْ، ٍَِْ اسيماا  اُه ُمسْ ) �ستَن جهلسانِ َ جِا ْم �ستَن جهقلهِ    َِ  .ِلمٌ ََ

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. 73F

1 

2. Fadilah Nasehat 

ِ ِْحتابِ : (الْ قال: قلنا) اليْ اّيتهة: (قال َا اِّ  اْ َب َقتة  متم بْ َِ  الاَُ 
ِْ ِألئمة االسلمْ ِعِترم اُه ُمْسِلمٌ ) ُِْر َِ ََ. 

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. 74F

2  

3. Fadilah Saling Menasehati dalam Kebaikan. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

َّ  ١ َعۡ�ن لۡ ٱوَ  ﴿ ن ٱ ِن
�ن  نَ �َ�ٰ ِۡ

َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  لَ نينَ ٱ ِن َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعمنَُوا َّ ْ َوتََواَصوۡ  تن َنَ�ٰ ل ن  ا ْ َوتََواَصوۡ  ّقن �َۡ ٱب  ا
ن   ]  ٣  ١َ: الْص[ ﴾ ٣ ِّصۡ�ن ٱب

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 49. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 55. 
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"Demi masa!  Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-

orang 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: 

َآُء َ�عۡ ﴿  ۡو�ن
َ
ُٰت َ�ۡعُضُهۡم أ ََ ََ َوٱُِۡمۡؤمن رن  ٖضو َوٱُِۡمۡؤمنُنو

َُ ََ َعنن ٱُِۡمن نٱَِۡمۡعُروفن َوَ�ۡنَهۡو ََ ب ُمُرو
ۡ
ََ ٱِّصََٰوَة يَُ َوُ�قنيُمو

ُنيمٞ  ٌَ َح َ َعَن� َّ َّ ٱ ن ِ ۗ ُ َّ ٰ�نَك َسَ�َۡ�ُُهُم ٱ
ََ ْو
ُ
ٓأۚ أ َ َورَُسوَ�ُ َّ ََ ٱ يُعو َن َكٰوةَ َوُ� َّ ََ ٱِ  ]٧١: اَْ�ة[﴾ ٧ َوُ�ۡؤتُو

"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. 

 َّ َُْل اِ : قال  اْ َررر بْ اه  ا ََِر : (  قال  ا َ  ُِ ُنة حسنة َ جلِ ََُر ِْ ُْ ِ اُس
ا  ُِ ُنة ُي،ة َ كا التِ ِزَُ م ْء َ ِِْ ُْ ِ اُس ِْ امن برا بْ ه ِْ ِْ َا ينقص ِْ َََُْ

م ْء  اُه ُمسْ ) َ ِِزَ ِْ امن برا ِْ بْ ه ِْ ِْ َا ينقص ِْ َِزاَُ َِ  .ِلمٌ ََ

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. 75F

1 

 

  Fadilah Mendamaikan Orang Berselisih. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

ٰ ّيۡ  ّمنن َكثن�ٖ  �ن  َخۡ�َ  َّ َ ﴿ َّ  ُهمۡ َوة َمرَ  َمنۡ  ِن
َ
نَصَدقَةٍ  أ وۡ  ب

َ
وۡ  ُروٍف َمعۡ  أ

َ
و ٱ َ�ۡ�َ  �َ�ٰ ِنۡص  أ ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن َّاسن نَك َ� ِ 

ٓ بۡ ٱ ن ٱ َضاتن َمرۡ  ءَ تنَغا وۡ  َّ ََ جۡ  �نيهن نُؤۡ  َف فَ
َ
يمٗ  ًراأ  ]  ١١٤:  العساء[ ﴾ ١ اَعظن

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1017. 
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"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-

bisikan 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 : 

َ اء َض اِ انِ قال  َُْل اِ : اْ َب ال ََة اْيتاُ ِاْيِة : ((  قال  َر َلب�م بأجضن ِْ  
ِ  )) . إصَِ لا  الْ َ ِجسا  لا  الْ اَالقة : (( قاْْا با َ قال )) ِاْي قة ؟  ِ َبْ الا َلَر
 .ِالتُِّ 

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. 76F

1 

 

  Fadilah Tolong-menolong Sesama Mukmin. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

﴿ ........  ََ ْ  َو ن ٱ َ�َ  َ�َعاَونُوا
و َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  من ثۡ ِۡ ْ ٱوَ  َن ۖ ٱ ّ�ُقوا َ َّ  َّ ن َ ٱ ِ يدُ  َّ  ]  ٢:  ة االائ[ ﴾ ٢ عنَقاأن لۡ ٱ َ�دن

"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 : 

ِ : قال  ِاْ َب مْس  َّ ْل ا ُُ ََ ِأه، بْ )) االِْْ ْلمِْْ كلعتاا �ش  بْضِ بْضا : ((  قال 
ِِ . َصابِْ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

                                                 
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. 

َّ انِ كر�ة : (( قال اْ اِّ  اْ َب ُرررة  ِْ نف  اْ مِْْ كر�ة ِْ كرب النتا َ نف  ا
 َّ َّ التِ ِ النتا ِاآللرة َ ِِْ ُت مسلماَ ُته ا ِ  ِْ كرب يُْ القتاِةَ ِِْ �  ع ِْ  �  ا

اُه ُمْسِلمٌ ))  ..النتا ِاآللرة َ ِاِ ِ اْا الْه  ِا كا الْه  ِ اْا َلتِ  َِ ََ. 

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 . 78F

2  

  

  Fadilah Menjenguk Orang Sakit. 

ن: (قال اْ اِّ  ِاْ وْ�اا  : قتن) إا االسلم إلا ع  َلاه االسلم ْم يدل ِ لرجة اهنة  حّ يَر
 ِ َّ ْل ا ُُ ََ اُه ُمسِلمٌ ) َناُا: (ِِا لرجة اهنة؟ قال! يا  َِ ََ. 

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 79F

3 

 

  Fadilah Jujur. 

Allah Ta’ala berfirman:  

﴿  َّ ۡ ٱ ِن �ن�َ ِ ۡ ٱوَ  ُمّصّدن ِ ٰ �َ قۡ  تن ُمّصّدن
َ
ْ رَ َوأ َ ٱ ُضوا نٗ  ًضاَقرۡ  َّ ََ جۡ  َوَُِهمۡ  َُِهمۡ  َعُف يَُ�ٰ  اَح

َ
 ]  ١٨: اَ ي [ ﴾ ١ َكرن�مٞ  رٞ أ

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 481, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 2585. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2699. 
3 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2568. 
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"Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-

laki 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. 

ِ  اْ َابر  َّ ْل ا ُُ ََ َِ : ( قال  َا  ََ  َّ اُه ) َ ُمهاَ إلا با، َ َِلا اأتى َ َِلا اقتض َحم ا َِ ََ

 ُّ َِ  .اُلَخا

Dari Jabir r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah merahmati seorang 

lelaki yang murah hati bila menjual, membeli, dan bila menuntut haknya”. HR. 

Bukhari. 80F

1 
 

  Fadilah Jihad, Hijrah, dan Menolong Agama Allah Azza wa Jalla. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

﴿  َّ  َۡ َ ََ َ�ٰ لۡ ٱ َتوني� ۡ ٱ مننَ  عنُدو ْو�ن  َ�ۡ�ُ  مننن�َ ُمؤۡ ِ
ُ
رن ٱ أ َ َّ ۡ ٱوَ  ِ ََ ُمَ�ٰ ِ ن ٱ َسبنيلن  �ن  هنُدو مۡ  َّ

َ
ُن ٰ ب نهنمۡ َ� هنمۚۡ  ِ َن نُف

َ
 فَّضَل  َوأ

ُ ٱ ۡ ٱ َّ ينَ ُمَ�ٰ ِ مۡ  هندن
َ
ُن ٰ ب نهنمۡ َ� ِ  

َ
هنمۡ َوأ َن ينَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  نُف ۚ  عندن ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َدرََجٗة و َۡ �ُۡ ٱ َّ ُ ٱ َوفَّضَل  َ�ٰ ۡ ٱ َّ ينَ ُمَ�ٰ ِ  َ�َ  هندن

ينَ َ�ٰ لۡ ٱ جۡ  عندن
َ
يمٗ  ًراأ  ]  ٩٥:  العساء[ ﴾ ٩ اَعظن

"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 masing-

masing 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:  

نينَ ٱوَ  ﴿ َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ن ٱ َسبنيلن  �ن  َهُدوا نينَ ٱوَ  َّ َّ  ْ وٓ  َءاَووا ْ ّونََ�ُ ٰ  ا ََ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �نَك أ ََ ُمؤۡ ِ ۚ َحقّٗ  منُنو  ُِّهم ا

ٞ ّمغۡ   ]  ٧٤: ارنفال[ ﴾ ٧ َكرن�مٞ  قٞ َورنزۡ  فنَرة

                                                 
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 : 

ََتِ : ((  اْ اِّ  ِاْ َب ُرررة  َّ  ْاا ع ِ  َِ زاَ َلاَ ِ ِ قررة َلرى جأَص  ا ََ َا 
 
َ
ُن ْ، التِ ِْ نْمة  ر�را : قال . ََر  َلاَ و ِ ُّه القررة : َيْ  رر  ؟ قال: جلما َ  التِ قال . ملِ

َّ  ْاا: التِ ؟ قال  َّ ق  َحه، كما َحهِتِ ج: قال . ر َ ِْ ََ َحهِتِ ِ ا ِ إل، بأا ا َّ ْل ا ُُ ََ  َِ
اُه ُمْسِلمٌ )). جتِ َِ ََ. 

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. 81F

1 

 

2. Hadis Nabi  

ِ : قال  اْ َب  َّ ْل ا ُُ ََ َّ نا اه ِنا : ((  قال  بأا ُهُ ُِاب : ِْ ع  مررضاَ َِ زاَ َلاَ ِ ِ ا
َْ  ِْ اهنة ِار  ُّ )) اشاك َ ِ ه ِّ ِِ اُه الّتْ َِ ََ 

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. 82F

2 

 
                                                 

1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2567. 
2 . 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 : 

ِ : اْ ِْال بْ َهن َض اِ انِ قال  َّ ْل ا ُُ ََ َّ  هاَك ِ ْاا: (( يقْل   ُمُْ  َِهُ دهر : قال ا
 ِّ ِّ َ ِاالتهاللْ  ِّ َ ِاالَاَِرْ  ِّ َ ِاالتتاْسْ  َِح )) ْلمتهابْ   .َِاه ِاْ، ِ االُْأ 

Dari Mu'az bin Jabal r.a., ia berkata: "sesungguhnya aku mendengar Rasulullah 

SAW bersabda bahwa Allah berfirman: “Kecintaan-Ku pasti didapati oleh orang-

orang 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. 83F

1 

 

4. FADILAH PERGAULAN BAIK. 

  Fadilah berbakti kepada kedua orang tua. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

َّ  َر�طَك  َوَقَ�ٰ َ ﴿
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا َّ ن ن  ِنيّاۦُ  ِ ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� َ ۚ َ�ٰ ِنحۡ  نن �ن ٓ  ُنَ�َ لۡ ٱ عننَدكَ  ََُغنّ َ�بۡ  ِنّما ًنا َحُدُهَما

َ
وۡ  أ

َ
ُهَما أ َ  فََ�  �ن

ٓ  َ�ُقل ّفٖ  ُِّهَما
ُ
ََ  أ ّلن ٱ َناحَ جَ  َُِهَما فنۡض خۡ ٱوَ  ٢ اَكرن�مٗ  َٗ قَوۡ  ُِّهَما َوقُل ُهَماَهرۡ َ�نۡ  َو  ُهَماَ�ۡ رۡ ٱ ّرّأن  َوقُل ةن ِرّۡ�َ ٱ مننَ  َط

عۡ  ّر�طُ�مۡ  ٢ �َصغن�ٗ  َرّ�َيا�ن  َكَما
َ
نَما ََمُ أ ُ�مۚۡ  �ن  ب ْ  َِن ُ�ُفوسن ٰ  تَُ�ونُوا ََ َ� ننّهُ  َنحن ََ  أفَإ �َ  

َ
نۡ�  ٢ �َ�ُفورٗ  �ن�َ ّ�ٰ ِ

 ]  ٢٥  ٢٣َ: ارساء[ ﴾

"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 : 

ْ  اْ اه َّ بْ مسْ َّ ؟ قال ُألُ اِّ : قال    ا )) اْيِة ع ِقترا : (( َُ الْمن َحِ إا ا
َّ : (( وم َُ ؟ قال : قلُ )) بر اْْاليْ : (( وم َُ ؟ قال : قلُ  ِِ )) اهرا  ِ ُِتن ا ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 84F

1 

 

  Fadilah memperlakukan kedua orang tua dengan baik. 

ِ : قال  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ََن إا  َّ : جقال  َاء  ْل ا ُُ ََ ِْ َحى اّا  بسْ صهابر ؟ ! يا 
)) َبْك : (( وم ِْ؟ قال: قال)) َم، : (( وم ِْ ؟ قال: قال)) َم، : (( وم ِْ ؟ قال: قال)) َم، : (( قال 

 ِِ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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.  85F

2 

 

  Fadilah Silaturrahim. 

1. Hadis Nabi : 

ِ  اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ )) ِْ َحِ َا يِسط ِ ِ َزقِ َ ِرعسأ ِ ِ َوره َ جلتين َحِ: (( قال  َا 
 ِِ ّتَفٌى َالَتْ ُِ 

Dari Anas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ingin 

dibentangkan rezkinya, dipanjangkan umurnya maka hubungkanlah silaturrahim”. 

Muttafaq ’alaih. 86F

3 

 

                                                 
1 . Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 527, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 85. 
2 . 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. 
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2. Hadis Nabi : 

ِْ ِصل، : إا اْرحم أتنة ِْ اْرحْ جقال اِ : (( قال  اْ َب ُرررة َض اِ انِ اْ اِّ 
 .ِتفى التِ )) ِصلتِ َ ِِْ قَْ، قَْتِ 

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 . 87F

1 

 

3. Hadis Nabi : 

َ ِل�ْ اْْاصن  لي  اْْاصن باالِجئ: (( قال  اْ اه  اِ بْ امرِ َض اِ انرما اْ اِّ 
ُّ )) اُّ إلا قَُْ َحِ ِصلرا  َِ َُخا

ْ
اُه ال َِ ََ. 

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 orang yang 

menghubungkannya terhadap orang yang memutuskan”. HR. Bukhari. 88F

2 

 

  Fadilah memperlakukan anak-anak serta mendidik mereka dengan baik. 

1. Hadis Nabi : 

 للُ ّ  امرَة ِِْرا ابعتاا اا �سأل جلم ت  ان ُ أي،اَ ِْ  مرة ِاح ة : قالُ  اْ ع�شة 
ُ َ ج لن اِّ ج . التنا جألب ِ  أاَتترا إياُا َ جقسمترا بْ ابعتترا ِْم  أُن ِنرا َ وم قاُِ جخَر

ِِ )) ِْ ابتِ ِْ ُّه النا  َ ء جأحسْ إلرْ  ْ ِ ُتاَ ِْ اّاَ : (( جقال  ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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 . Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5988, ini adalah lafadznya  dan  Muslim no hadist: 2554. 
2 . 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 : 

َُْل اِ : اْ َُاِة بْ زر  َض اِ انرما قال  يألَّ جتقْ َ ع جخّه َ ِرقْ  اَسْ ع  كا 
ِ الخاَُ )) اا اَحرما جَِ ََحرما : (( جخّه اآللر وم يضمرما َ وم يقْل   .َلَر

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 90F

2.  

 

  Fadilah Mengasuh Anak Yatim. 

ِ : قال  اْ ُرن بْ ُْ   َّ ْل ا ُُ ََ َِأاَ باْسهابة )) َنا ِنجن الَتم ِ اهنة ُحّا : ((  قال 
َُْى ِجرَ بينرما ُّ . ِاْ َِ َُخا

ْ
اُه ال َِ ََ. 

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 . 91F

3 

 

  Fadilah menjalin hubungan baik dengan teman-teman orang tua. 

ِ  َبتِ بْ  َا يْ� : (( قال َا اِّ  اْ ابْ امر  ن َُن  َِ َلر)) إا ِْ َبر الب صلة اَْر
 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 . 92F

4 

 

 

                                                 
1 . Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5995, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 2629. 
2 . 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. 
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  Fadhilah mencari rezki untuk para janda dan orang miskin. 

اْساا ع األَملة ِاالسحْ كالتاُ  ِ ُِتن اِ : (( قال  اْ َب ُرررة َض اِ انِ اْ اِّ 
 .ِتفى التِ )) َِ القائم اْلتن اْيائم اّراَ 

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 . 93F

1 

 

  Fadilah Mendidik Anak Perempuan. 

ْ كرا ْ  ِْ عل َاَرَْ حّ  هلنا َاء يُْ القتاِة: (( قال  اْ اِّ  ِاْ ٌَ   م )) َنا ُِ ِِ
اُه ُمْسِلمٌ . َصابِْ  َِ ََ. 

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 . 94F

2 

 

  Fadilah Hubungan Baik dengan Tetangga. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

ْ �ۡ ٱوَ َ ﴿ َ ٱ ُبُدوا َّ  ََ ْ �ُۡ�ن  َو نهن  ُ�وا ۖ  ٔٗ َ�ۡ�  ۦب ن  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� َ ي انٗ َ�ٰ ِنحۡ  نن �ن نذن ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َو�  ذني ارن َۡۡ ٱوَ  ُن�ن َمَ�ٰ ِ
 ]  ٣٦:  العساء[ ﴾ ....... ُنبن ُۡۡ ٱ ارن َۡۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh" (Q.S. 

An Nisaa: 36 ). 

2. hadist Nabi : 

ِ : قالُ  اْ ع�شة  َّ ْل ا ُُ ََ )) ِا زال َبرن يْصت� باهاَ حّ ظننُ َنِ ُتَْوِ : ((  قال 
 ِِ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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

ْل : قتن ! )) ِاِ ر يِْْ َ ِاِ ر يِْْ َ ِاِ ر يِْْ : (( قال  َا اِّ  اْ َب ُرررة  ُُ ََ ِْ يا 
 ِ َّ َه بْائقِ : (( قال ! ا تّ )) اُّ ر يأِْ َا ُِ ِِ  .َفٌى َالَتْ

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 . 96F

2 

 

4. Hadis Nabi : 

َه ِا �ِ ّفسِ : ( قال اْ اِّ  اْ ٌَ  بْ ِاْ،  ر يِْْ َح  م حّ �ِ أللتِ َِ قال ها
 ( ِِ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 97F

3 

 

Fadhilah menyanyangi sesama. 

 َّ ِ : قال اْ َررر بْ اه  ا َّ ْل ا ُُ ََ َّ ِْ ر يرحم اّا : ((قال  ِِ )) ر يرحِ ا ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

Dari Jarir bin Abdullah , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa 

yang tidak menyangi  manusia, maka Allah tidak akan menyanginya.” Muttafaq 

’alaih . 98F

4 

 

 

 

                                                 
1 . Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6014, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 2624. 
2 . 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. 
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  Fadhilah berbuat baik kepada kerabat yang bukan muslim selama mereka 

tidak mengganggu umat Islam. 

Allah  berfirman:  

ٰ هَ َ�نۡ  َّ  ﴿ ُ ٱ ُ�مُ ٮ نينَ ٱ َعنن  َّ ُوُ�مۡ يَُ�ٰ  َِمۡ  َّ َ رنُ�مۡ دنَ�ٰ  ّمنن رنُجوُ�مُ�ۡ  َوَِمۡ  ّ�نينن ٱ �ن  تَن
َ
وُهمۡ  أ وٓ َوُ�قۡ  َ�َ�ط َُ ْ َن  هنمۚۡ ِنَ�ۡ  ا

 َّ َ ٱ ِن ۡ ٱ ُ�نبط  َّ َن�َ ُمقۡ ِ  ]  ٨:  االمتهنة[ ﴾ ٨ َن

"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 : 

ِ  -ِ  مَ�ة-  َ� ق ُِ : قالُ اْ َُماء بنُ َب ب�ر اْي يى  َّ ْل ا ُُ ََ  ِ ار  
 ِ َّ ْل ا ُُ ََ ّتَفٌى )) نْمَ صِ َم،: ((ق ُِ   َ� ِ  َاِهة َجأصن َ�؟ قال: قلُ جاُتفتتُ  ُِ

 ِِ  .َالَتْ

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. 99F

1 

 

  Fadhilah menyayangi dan mengayomi umat Islam. 

ِ : قال ِاْ اّْماا بْ َشْ  َّ ْل ا ُُ ََ َِن االِْنْ ِ  ْا ُم ِ راحرم ِ ْاُفرم َِن : ((قال 
ِِ )) اهس َ إلا اأتن ِنِ اضْ   اس ُائر اهس  باْسرر ِاَ� ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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 . 100F

2 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2620 dan  Muslim no hadist: 1003. 
2 . 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 : 

ِ : قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ اُتْصْا بالعساء لْاَ  جِا االرَة للقُ ِْ ِلنَ َِا : ((قال 
ّتَفٌى )) َاَْ ِا ِ اْضلن َاِهَ جِا لُهُ  قتمِ ك  َِ َِا  ر�تِ ْم يدل َاََْ جاُتْصْا بالعساء ُِ

 ِِ  .َالَتْ

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.  101F

1 

2. Hadist Nabi :  

ِ : قال اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ ْم : ((ِر قال ْ ء جْلتِ)) ََ((اَ ُعَْ جما قال و قط  ل ُِ 
ِِ !)) . َر جْلُ كّا؟: ((ِر ْ ء ْم َجْلِ)) جْلتِ ؟ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 102F

2 

 

  Fadhilah menjadi pemimpin yang baik. 

1. Hadist Nabi : 

ِ  اْ ابْ امر  َّ ْل ا ُُ ََ َاتتِ: ((يقْل قال ُمُْ  اسِاُ َا، : ُ�م َا،َ ِ��م مسِْل اْ 
َِراَ ِمسِْلة  َاتتَِ ِاالرَة َااتة ِ بتُ ز ن َا، ِ َُلَِ ِمسِْل اْ  َاتتَِ ِاَْر ِمسِْل اْ 

َاتتِ   جك�م َا، ِمسِْل اْ َ َاتترا َ ِاْا ُ َا، ِ ِال ُت هَ ِمسِْل اْ  ّتَفٌى )) اتتِاْ  ُِ

 ِِ  .َالَتْ

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6011 dan  Muslim no hadist: 2586. 
2 . 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. 103F

1 

2. Hadist Nabi : 

ِ : قال اْ ِْقن بْ �ساَ  َّ ْل ا ُُ ََ َاتة  يمْ  يُْ يمْ  : (يقْل ُمُْ   َّ ِا ِْ اه  �ستاتِ ا
َّ التِ اهنة ْ �ل ْراتتِ  إر حرُ ا ُِ ( ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 104F

2 

 

  Fadhilah bergaul baik sesama muslim, menunaikan hajatnya, melapangkan 

kesusahannya dan menutupi aibnya. 

1. Hadist Nabi : 

ِ  اْ ابْ امر  َّ ْل ا ُُ ََ ر يُلمِ ِر �سلمَِ ِْ كا ِ حاَة َلتِ : االسلم َلْ االسلم: ((قال َا 
 َّ َّ انِ برا كر�ة ِْ كرب يُْ القتاِةَ ِِْ ُت كا ا  ِ حاَتَِ ِِْ جرَ اْ مسلم كر�ة جرَ ا

َّ يُْ القتاِة ِِ )) مسلماَ ُته ا ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

Dari Ibnu Umar , bahwa Rasulullah  bersabda: “Seorang muslim adalah 

saudara bagi muslim lainnya, maka janganlah dia menganiaya saudaranya, dan 

menyerahkannya kepada musuh, barangsiapa yang memenuhi hajat 

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

ََن ع َاحلة َِ جتْن يصَ  بينما �ْ ِ ُفر ِن اِّ : قال اْ َب ُْت  اْ َُ  إل َاء 
ِأمارَ  ِ . بصه يمتناَ  َّ ْل ا ُُ ََ ِْ كا ِِْ جضن ظرر  جلتْ  بِ ع ِْ ر ظرر َِ ِِا كا ِ : (جقال 

ّكر ِْ َصناَ االال ِا ل) جضن ِْ زا   جلتْ  بِ ع ِْ ر زا  ِ  ََينا َنِ ر حى ألح  ِنا ج كر حّ 
اُه ُمسِلمٌ . ِ جضن َِ ََ. 

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  tidak berhak terhadap harta yang lebih (dari 

kebutuhannya). HR. Muslim. 106F

2 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2442 dan  Muslim no hadist: 2580. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1728. 
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Fadahail Akhlak 

 

  Fadhilah akhlak yang baik. 

1. Allah  berfirman memuji Nabi-Nya :  

ي�ٖ  ُخَُقٍ  لََعَ�ٰ  �نَّك  ﴿  ]  ٤: القلم[ ﴾ ٤ َعظن

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung". (Q.S. Al  

Qalam:4)  

2. Hadist Nabi : 

َّ بْ امرِ بْ الْا   ِ : قال اْ اه  ا َّ ْل ا ُُ ََ إا : (جاحشاَ ِر ِتفهشاََ ِنا يقْل  ْم ي�ْ 
ِقا ِِ ) ِْ لتاَ�م َحسن�م َل ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 107F

1 

 

  Fadhilah Ilmu. 

Allah  berfirman:  

ُ ٱ فَعن يَرۡ  ....... ﴿ نينَ ٱ َّ َّ  ْ نينَ ٱوَ  مننُ�مۡ  َءاَمُنوا َّ  ْ وتُوا
ُ
َۡ لۡ ٱ أ ُ ٱوَ  ٖتو َدَرَ�ٰ  مَ عن نَما َّ ََ َ�عۡ  ب  ﴾ ١ َخبن�ٞ  َمَُو

 ]  ١١: االتا لة[

" Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al Mujadilah: 11) 

Hadist Nabi : 

ِ ق: قال ِاْ ِْاِرة  َّ ْل ا ُُ ََ َّ بِ لْاَ يفقرِ ِ اليَْ َِنما َنا قاُمَ ِاِ يَْيَ : (ال  ِْ ير  ا
ِِ ) ِلْ  دال ُّه األِة قائمة ع َمر اِ ر يمُم ِْ لالفرم حّ يأت َمر اِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 
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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:  

َبۡ  ﴿ ََ نَ�ۡ  ََُونُّ�مَو  ٱ ّمننَ  ٖص َوَ�قۡ  وعن ُۡۡ ٱوَ  فن وۡ �َۡ ٱ ّمننَ  ءٖ �
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لن َ�

َ
� ََّمَ�ٰ ٱوَ  نُفسن ۡ� ن  تن ٰ ٱ َو�َّ�ن َّ ن�نَ ل  ١ �ن

نينَ ٱ َّ  ٓ ٰ  ِنَذا ََ
َ
يَبةٞ  ُهمَبتۡ أ صن ْ قَاُِوٓ  مط ن  ِننّا ا ّ ٓ  َن ََ َ�ٰ  هن ِنَ�ۡ  �ّ�ا ُعو ٰ  ١ جن ََ ْو

ُ
ٰ  هنمۡ َعََيۡ  �نَك أ نهنمۡ  ّمنن تٞ َصَََ� ۖ َورَۡ�َ  ّرّ�  ةٞ

 ٰ ََ ْو
ُ
 ٱ ُهمُ  �نَك َوأ

ۡ ََ ُمهۡ ِ  ]  ١٥٧  ١٥٥َ: القرة[ ﴾ ١ َتُدو

"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" 

109F

2 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 : 

ْْ َب ُْت  اْ َُ  �َ  ِ َّ ْل ا ُُ ََ ا : (( .. قال َا  َ ْْ اَء َل ََ َحٌ  َ�
َ
َي َ َِ ْا

َ
ا َ َِ َِ  َ ُ َّ تََيّبْ يَُيّبُْه ا ََ  ْْ َِ َِ

 اّْيْبِ 
ْْ ِِ َن  َُ ِْ

َ
ََِ (( ِِ ّتّفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 110F

3 

 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :71 dan  Muslim no hadist: 1037. 
2 . 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. 
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3. Hadist Nabi : 

َررَْرَة  ُُ ْْ َب  �َ  ِ َّ ْل ا ُُ ََ   باْصاةَ إنما اْش ي  اُّ يمل، نفسِ ان  لي  اْش ي:  (قال َا 
ِِ ) النضِ  ّتّفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 111F

1 

4. Hadist Nabi : 

  ٌَ ْْ �َ قال : ِ َّ ْل ا ُُ ََ َ : ((يقْل ُمُْ  َّ ِِ جََيَبَ  : قَاَل  إِّا ا ُْ ِبَِهيْهَََتْ ُُ َ�هِْ  َْتَلَتْ إَِلا ا
نُْرَما اهَّنةَ  ِِ  ُِ تُ ِْ ّْ ُّ )) َا َِ َُخا

ْ
اُه ال َِ ََ. 

Dari Anas , ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

“Sesungguhnya Allah  berfirman (hadist Qudsi)  “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. 112F

2 

 

  Fadhilah berlaku jujur. 

1. Allah  berfirman:  

ُ ٱ قَاَل  ﴿ ٰ ٱ يَنَفعُ  مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ  َّ َّ �ن�َ ل دۡ  دن ٰ  َُِهمۡ  ُ�ُهمۚۡ صن َّ  ٱ تنَهاَ�ۡ  منن رنيَ�ۡ  تٞ َج
َ
نينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٓ  �ن بَدٗ  �نيَها

َ
� ۖ�  َ  رّ�ن

ُ ٱ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  َّ ٰ  هُۚ َ�نۡ  َورَُضوا نَك َ� يمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ِ  ]  ١١٩:  ة االائ[ ﴾ ١ َعظن

"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 : 

  ْ ْْ ابْ مسْ �َ  ِّا ْْ �َ ن : (قال  اهنة  َِا اَْر
َ
 الب َِا الب ير ُ إِا

َ
إا اْي ق ير ُ إِا

 اّاَ  َِا 
َ
 الفتَْ َِا الفتَْ ير ُ إِا

َ
َّ ص يقاَ َِا اْحّب ير ُ إِا لي ق حّ ي�تِ ان  ا

َّ كّابا ن لحّب حّ ي�تِ ان  ا ِِ ) اَْر ّتّفٌى َالَتْ ُِ. 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6114 dan  Muslim no hadist: 2609. 
2 . 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:  

ْ َتغۡ سۡ ٱ من َقوۡ َوَ�ٰ  ﴿ ْ تُوُ�وٓ  ُ�مّ  َرّ�ُ�مۡ  فنُروا لن يُرۡ  هن ِنَ�ۡ  ا ٓ ٱ سن َما َّ ََ  قُّوتنُ�مۡ  ِنَ�ٰ  قُّوةً  ُ�مۡ َوَ�َندۡ  �َرارٗ ّمندۡ  ُ�مَعََيۡ  ءَ ِ  َو
ْ َ�َتَوّلوۡ  ْ [ ﴾ ٥ رنمن�َ ُ�ۡ  ا ُ :٥٢  [ 

"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 : 

ْْ ٌَ  بْ ِاْ، األنياَُ  �َ ق: قال ِ َّ ْل ا ُُ ََ َقَط َعَ : (  ال  َُ ْْ ََحِ ُ ْم  ِِ َ�ِة َ�هِْ هِ  ْْ َُ بِتَ ِ َجَْر
ة  ٍِ ِِ ََِْض جَ  ُِ

لّ َِ قَْ  َ َِ ِهِ 
ْْ ِْ ِِ ) بَ ّتّفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 114F

2 

 

  Fadhilah takwa. 

1. Allah  berfirman:  

﴿  ٰ َهاََ �ط
َ
نينَ ٱ َ ْ ُنوٓ َءامَ  َّ ْ  َِن ا َ ٱ َ�ّتُقوا ُ ٱوَ  لَُ�ۡمۗ  فنرۡ َوَ�غۡ  اتنُ�مۡ  َٔ َسّ�ن  َعنُ�مۡ  َوُ�َ�ّفنرۡ  اَقا�ٗ فُرۡ  ّلُ�مۡ  َعلَ�ۡ  َّ  ُذو َّ

يمن لۡ ٱ لن َفۡض لۡ ٱ  ]  ٢٩: ارنفال[ ﴾ ٢ َعظن

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2607. 
2 . 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:  

نينَ ٱ ﴿ َّ  َّاُس ٱ َُِهمُ  قَاَل  َّ ْ  قَدۡ  َّاَس ٱ ِن اَدُهمۡ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  َ�َُعوا ََ ْ  انٗ ِنيَ�ٰ  فَ َۡ  َوقَاُِوا ُ ٱ بَُناَح ۡ ٱ مَ َوننعۡ  َّ  َو�نيُل ِ
ْ ٱفَ  ١ نننعۡ  نَقََُبوا ن ٱ ّمننَ  َمةٖ ب َۡ َ�مۡ  ّلمۡ  لٖ َوَفۡض  َّ ْ ٱوَ  ءٞ ُسوٓ  ُهمۡ ََ ٰ رنۡض  ّ�َبُعوا ۗن ٱ ََ َ� ُ ٱوَ  َّ ي�ٍ  لٍ فَۡض  ُذو َّ  ال[ ﴾ ١ َعظن

 ]  ١٧٤  ١٧٣َ: امراا

(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:  

َ ٱ َ�ّتقن  َوَمن ..... ﴿ ُبۚ َ�ۡ  ََ  ُث َحيۡ  مننۡ  هُ زُقۡ َوَ�رۡ  ٢ ارَجٗ َ�ۡ  أّ�ُ  َعلَ�ۡ  َّ َن ۡ  َوَمن تَ َّ ن ٱ َ�َ  َ�َتَو َۡ  َ�ُهوَ  َّ  ٓأۚ ُبهُ َح
 َّ َ ٱ ِن مۡ  َنغُ َ�ٰ  َّ

َ
ن أ ُ ٱ َجَعَل  قَدۡ  ۦۚ رۦن ن  َّ

 ]  ٣  ٢َ:  الَِق[ ﴾ ٣ �رٗ َقدۡ  ءٖ َ�ۡ  لنُ�ّ
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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 tiap-

tiap sesuatu". (Q.S. At Talaaq: 2-3 )  

 

Fadhilah bermujahadah. 

1. Allah  berfirman:  

نينَ ٱوَ  ﴿ َّ  ٰ�َ ْ َهۡ  �نيَنا َهُدوا َ�ّنُهمۡ ََ ۚ  دن َّ  ُسُبَََنا َ ٱ � ۡ ٱ ََِمعَ  َّ نن�َ ُمحۡ ِ  ]  ٦٩: الْنحهْ [ ﴾ ٦ َن

"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 : 

ِ ! ْم  ينن ُّا؟: جقلُ ِ. كا يقُْ ِْ اْلتن حّ  تفَر ق ِاه َا اِّ  اْ ع�شة  َّ ْل ا ُُ ََ ! يا 
َّ ْ، ِا  ق ُ ِْ لنه، ِِا  ألر ِِ !) َجِ َحِ َا َُْا اه ا أحَْا ؟ : (قال. ِق  ِفر ا ّتَفٌى َالَتْ ُِ . 

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. 115F

1 

 

Fadhilah takut kepada Allah. 

Allah  berfirman:  

ٰ  ِنّ�َما ﴿ وۡ  ُ�َّونُف  نُ َ�ٰ ِّشيۡ ٱ لنُ�مُ َ�
َ
ٓ أ َا َن  َ�َافُوُهمۡ  فََ�  أَءۦُ �ن ؤۡ  ُكنُتم َِن وََخافُو  ]  ١٧٥: امراا ال[ ﴾ ١ مننن�َ مط

"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:  

نَمنۡ  ﴿ نهن  َمَقامَ  َخاَف  َوِ َن  ۦَرّ�  ]  ٤٦: اْرحْ[ ﴾ ٤ َجّنَتا

"Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga". 

(Q.S. Ar Rahman: 46)  

 

Fadhilah berharap kepada Allah  

1. Allah berfirman:  

نينَ ٱ عنَبادنيَ َ�ٰ  قُۡل َ ﴿ َّ  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰ  فُوا هنمۡ  َ�َ َن نُف

َ
ْ َ�قۡ  ََ  أ وا َُ نۚ ٱ ةن رّۡ�َ  منن َن َّ  َّ ن َ ٱ ِ نُوَأ ٱ فنرُ َ�غۡ  َّ ۚ  َط  ُهوَ  أِننّهُ  َ�نيًعا

يمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ  ]  ٥٢: اْدمر[ ﴾ ٥ ِرّحن

"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 : 

ِ : قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ َّ ب�مَ ِهاء  -ِاُّ نفس بت ه-: ((قال  ْْ ْم  ّنهْا ُِّ ا
َّ  ْاا  جتنفر ام اُه ُمسِلمٌ )) بقُْ يّنهْا  جيستنفرِا ا َِ ََ. 

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. 116F

1 

 

Fadhilah sifat kasih sayang 

Allah  berfirman:  

َّمدٞ  ﴿ نۚ ٱ رُّسوُل  ّط نينَ ٱوَ  َّ ٓ  أٓ َمَعهُ  َّ ّدا �ن
َ
ّفارن لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ

ُُ  ٓ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا ََ يَبۡ  اُسّجدٗ  اُرّكعٗ  ُهمۡ تََرة ن ٱ ّمننَ  ٗ� فَۡض  َتُغو َّ 
ٰ َورنۡض  ۖ نٗ َ�  ]  ٢٩: الفت [ ﴾ ......... ا

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2749. 



61 

"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 : 

ْل : قال اْ َب ُرررة  ُُ ََ ِِ ) رحم ر يُرحمِْ ر ي: (قال  ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang 

tidak menyayangi, niscaya dia tidak akan disayangi”. Muttafaq ’alaih. 117F

1 

 

Fadhilah luasnya rahmat Allah. 

1. Hadist Nabi : 

ْل: قال اْ َب ُرررة  ُُ ََ الا قض اِ اْلى كتِ ِ كتابِ جرْ ان ه جْق الْرلَ إا : (( قال 
 .ِتفى التِ)) َحر ِلهُ ِضِ

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 . 118F

2 

2. Hadist Nabi : 

ِ : قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ إا ِ  ْاا ِائة َحة َندل ِنرا َحة ِاح ة بْ : ((يقْل ُمُْ 
ْحب  َّ اهْ ِاسٌ  ِالرائم ِااْاَُ جهرا يتْاُفْا ِ�را يتاحْا ِ�را  ٍَْ اْ َِلر ا ع ِلُاَ 

ِِ )) �سْاَ ِ�سْْ َحة يرحم برا اها ه يُْ القتاِة ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5997 dan  Muslim no hadist: 2318. 
2 . 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:  

ْ عۡ َوۡ�َ  ........ ﴿ ْۗ َفُحوٓ ۡص َوۡ�َ  ُفوا ََ  ا
َ
�  ََ َ ُ�نبطو

َ
ُ ٱ فنرَ َ�غۡ  أ ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  َّ يمٌ  َ�ُفورٞ  َّ  ]  ٢٢:  اَّْ[ ﴾ ٢ رّحن

"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:  

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذن  ﴿
ۡ
ن  ُمرۡ َوأ عۡ  فن ُعرۡ لۡ ٱب

َ
 ]  ١٩٨: اراراَ[ ﴾ ١ هنَن�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنن  رنۡض َوأ

"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:  

﴿ ........  َّ اَعةَ ٱ � َّ ِ � ۖ ٌن ۡص ٱفَ  �نَيةٞ  ]  ٨٥: اَتر[ ﴾ ٨ منيَل َۡۡ ٱ ٌَ ِّصفۡ ٱ َف

"Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah 

(mereka) dengan cara yang baik". (Q.S. Al Hijr: 85)  

4. Allah  berfirman:  

ْ َ�عۡ  �َ ........ ﴿ ْ َوتَۡص  ُفوا ْ َوَ�غۡ  َفُحوا َّ  فنُروا ن َ ٱ فَإ يمٌ  َ�ُفورٞ  َّ  ]  ١٤:  اَنابْ[ ﴾ ١ رّحن

"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 : 

َّ َجتى �ِ اْرجىَ ِرَْي ع اْرجى ِا ر يَْي ع الْنٍَ ِِا : (قال َا اِّ  اْ ع�شة  إا ا
 .ِتفى التِ ) ر يَْي ع ِا ُْاه 

                                                 
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 120F

1 

Hadist Nabi : 

اُه ) إا اْرجى ر ي�ْا ِ ْء إر زانَِ ِر يا، ِْ ْء إر أانِ: (قال َا اِّ  اْ ع�شة  َِ ََ

 .ُمسِلمٌ 

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha , bahwa Nabi bersabda: “Sesungguhnya lemah 

lembut bila disertakan pada suatu maka  dia akan menghiasinya. Dan bila 

dicabut dari sesuatu maka hal itu  akan membuatnya  menjadi buruk.” HR. 

Muslim .121F

2 

 

Fadhilah sifat pemalu. 

Hadist Nabi  : 

ُِتْا أْهة ِاَتاء أْهة ِْ اسيماا: (قال اْ اِّ  اْ َب ُرررة  ِِ ) اسيماا بضن  ّتَفٌى َالَتْ ُِ . 

Dari Abu Huraira , Nabi  bersabda: “Iman mempunyai cabang sebanyak 

enampuluh cabang  lebih dan rasa malu adalah  satu cabang dari keimanan”. 

Muttafaq ’alaih. 122F

3 

Hadist Nabi : 

ْ  األنياَُ  إلا ْم �ست   : إا اا َ َك اّا  ِْ مُ اّهْة األِ�: (قال اِّ : قال اْ َب مسْ
َِ ) جاصنن ِا أ،ُ ََ ُّ َِ  .اُه اُلَخا

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. 123F

4 

 

 

 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6927 dan  Muslim no hadist: 2593. 
2 . 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. 



64 

Fadhilah sifat diam, menjaga lidah dari hal-hal yang tercela. 

Hadist Nabi : 

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ )) ِْ كا يِْْ باِ ِالُْ اآللر جلتقن لْاَ َِ ليمُ: ((قال َا 
 ِِ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

Dari Abu Huraira  bahwa Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang beriman 

kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik atau 

diam”.Muttafaq ’alaih. 124F

1 

Hadist Nabi : 

َّ : قلُ: قال اْ َب مْس  ْل ا ُُ ََ ) ِْ ُلم االسلمْا ِْ ْسانِ ِر ه: (َُ االسلمْ َجضن؟ قال! يا 
 ِِ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 125F

2 

 

Fadhilah istiqamah menjalankan perintah Allah. 

1. Allah  berfirman:  

﴿  َّ نينَ ٱ ِن َّ  ْ ُ ٱ َر�طَنا َقاُِوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مّ  َّ ُل  ُموا ّ ََ ََيۡ  تَتَ  ٱ هنمُ َع
ۡ ِ ٰ ََ ةُ َم َُ ن �  َّ

َ
�  ْ ََ  َ�َافُوا ْ َ�ۡ  َو نُوا ََ  ۡ �

َ
ْ َو� وا ُ ن  �ن  ّل�ن ٱ ّنةن َۡۡ ٱب

ََ  ُكنُتمۡ  وۡ  نُ َ�ۡ  ٣ تُوَعُدو
َ
ٓ أ َا �ۡ ٱ ةن َيوٰ �َۡ ٱ �ن  ؤُُ�مۡ �ن ٰن  َيا�ط َرةن� �ٱ َو ٓ �َشۡ  َما �نيَها َولَُ�مۡ  خن ُ�مۡ  َت�ن َُ نُف

َ
 َوَلُ�مۡ  أ

ََ  َما �نيَها َٗ  ٣ تَّدُعو َُ  ]  ٣٢  ٣٠َ: جيلُ[ ﴾ ٣ رّحني�ٖ  َ�ُفورٖ  ّمننۡ  نُ

"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".  (Q.S. 

Fushshilat: 31 – 32)  

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6475 dan  Muslim no hadist: 47. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :11 dan  Muslim no hadist: 42. 
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2. Hadist Nabi : 

 َّ ِ : قال قلُ اْ ُفتاا بْ اه  ا َّ ْل ا ُُ ََ ُِ قْر ر َُأل انِ َح ا ِْك! يا  : قال. قن و ِ اُس
نُ باِ وم اُتقم( اُه ُمْسِلمٌ ) قن ِ� َِ ََ. 

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. 126F

1 

 

Fadhilah bersikap wara'. 

ِ : قال ِاْ اّْماا بْ َشْ  َّ ْل ا ُُ ََ اُ بَْ ِ�ينرما إا اَِل بَْ َِا اَر: (يقْل ُمُْ 
َِ ِِْ ِقن ِ اْشهرا   . مشَهرا  ر يْلمرْ كَْ ِْ اّا  ِاِر جمْ ا ق اْشهرا   اَُبَ لينِ 

 َّ ْأ، َا ير ن جتِ  َر َِا ُْ مل، حَ�َ َر َِا ح� ا ِقن ِ اَراَُ كْراا يرس حْل اَ�  ي
َِ َِلا جس   جس  اهس  ُِ  َر ِ  داََِِ َر َِا ِ اهس  مضنة  إلا صلهُ صل  اهس  ُ

ِِ ) القلِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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 perkara-

perkara 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. 127F

2 

   

 

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

1. Allah  berfirman:  

﴿  َّ ۡ ٱ ِن َ�ٰ  �ن  ُمّتقن�َ ِ َٖ  لٖ ظن ََ �َشۡ  منّما كنهَ َوفََ�ٰ  ٤ وَُ�ُيو ْ  ٤ َتُهو ُوا ْ ۡ�َ ٱوَ  ُُ ۢ َهننٓ�  ُ�وا نَما � َٔ ََ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  ب  ِننّا ٤ َمَُو
نَك َكَ�ٰ   ٱ َنيَيۡ  ِ

ۡ نن�َ ُمحۡ ِ ِ [ ﴾ ٤ َن  ]  ٤٤  ٤١َ: االُر

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) 

dan (di sekitar) mata-mata air. Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-

macam) 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:  

و  ﴿ سۡ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
ن  أَههُ وَجۡ  ََمَ أ ّ ۡ  وَُهوَ  َن نٞ ُّ جۡ  أٓ فَََهُ  َن

َ
نهن  عنندَ  أُرۦُ أ   ۦَرّ�

ََ   هنمۡ َعََيۡ  ٌف َخوۡ  َو
ََ ََ َ�ۡ  ُهمۡ  َو نُو ََ ١ ﴾ 

 ]  ١١٢: القرة[

"(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 : 

َِ  ب: ((قال اْ اِّ  اْ ٌَ   َُِْ : رْ حِِة اسيمااوِث ِْ  ْ جتِ  ِ َّ َا ي�ْا ا
َّ ِنِ  ْ  ِ ال�فر بْ  َا َنقّه ا َِا ي�ره َا يْ َِا �ِ االرء ر �هِ إر َِ  َحِ إلِ اا ُْاُماَ 

ِِ )) كما ي�ره َا يقَّ ِ اّاَ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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  neraka”. 

Muttafaq ’alaih. 1 

Hadist Nabi : 

ِِ ) ر يِْْ َح  م حّ �ِ أللتِ ِا �ِ ّفسِ: (قال اْ اِّ  اْ ٌَ   ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 129F

2 

 

Hadist Nabi : 

ِ : قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ َّ  ْاا يقْل يُْ القتاِة: ((قال  َيْ االتهابْا يِو؟ الُْ : إا ا
اُه ُمْسِلمٌ )) َظلرم ِ ظِ يُْ ر ظن إر ظِ َِ ََ. 

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. 130F

3 

 

Fadhilah menangis karena takut dengan siksaan Allah . 

1. Allah  berfirman:  

ْ  �َذا ﴿ ٓ  َسمنُعوا نَنَل  َما
ُ
�ۡ  تََر ٰ  ِّرُسولن ٱ ِنَ�  أ

َ
ْ  منّما عن ّ�مۡ ٱ مننَ  تَفنيُض  ُيَنُهمۡ أ ََ  ّقن� �َۡ ٱ مننَ  َعَرفُوا ٓ  َ�ُقوُِو  َءاَمّنا َرّ�َنا

ينَ لّ�ٰ ٱ َمعَ  َناُتبۡ �ۡ ٱفَ  َا َوَما ٨ هندن ن  مننُ نُؤۡ  ََ  ََ ن ٱب ٓ  َوَما َّ َۡ  ّقن �َۡ ٱ مننَ  َءنَاَجا َ َمعُ َوَ�
َ
َََنايُدۡ  أ  من َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َر�طَنا خن

ٰ ٱ َّ �َ ل َ�ٰ  ٨ َنحن
َ
ُ ٱ َبُهمُ فَُ نَما َّ ْ  ب ٰ  قَاُِوا َّ  ٱ تنَهاَ�ۡ  منن رنيَ�ۡ  تٖ َج

َ
نينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ۚ  �ن ٰ  �نيَها نَك َوَ� ِ  ٓ ا ََ ۡ ٱ ءُ َج نن�َ ُمحۡ ِ  َن

 ]  ٨٥  ٨٣َ:  ة االائ[ ﴾ ٨

"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. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :13 dan  Muslim no hadist: 45. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2566. 
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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 sungai-

sungai 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 : 

ِ : قال اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ ُ   اهنة ِاّاََ جلم ََ : ((اْ َصهابِ ْء جخَِ جقال بل   اِر
ََِ ِلحتتم كَْا  ْل )) كلُْ ِ اْْ ِاََْ ِْْ  ْلمْا ِا َالم ْضهحتم قلت ُُ ََ جما َ  ع َصهاب 

 ِ َّ ُِرم ِام لنْ ا  ِتفى التِ. يُْ َأ  ِنَِ َِْا َو

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 . 131F

1 

 

3. Hadist Nabi : 

ِ : قال ِاْ ابْ اها   َّ ْل ا ُُ ََ َ : اتناا ر  مسرما اّاَ: (يقْل ُمُْ  َّ اْ ب�ُ ِْ لشتة ا
 َّ ُّ ) ِاْ با ُ تر  ِ ُِتن ا ِّ ِِ اُه الّت َِ ََ 

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. 132F

2  

 

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

Allah  berfirman:  

ن ٱ ّمننَ  ةٖ رَۡ�َ  فَبنَما ﴿ َت  َّ َُ  َ�ّظا ُكنَت  َوَِوۡ  َُِهۡمۖ  َن َۡ لۡ ٱ َغَني ْ َ�  بن َق وا نَكۖ َحوۡ  مننۡ  نَفضط  ]  ١٥٩: امراا ال[ ﴾.....  ِ

"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 : 

َِْ ُلتى: (قالَ قال و اِّ  اْ َب لَ  َِاُه ) ر تقرا ِْ االْرَِ أي،اَ ِْْ َا  لق َلاك ب ََ

 .ُمْسِلمٌ 

Dari Abu Dzar , ia berkata: “Nabi  berkata kepadaku: “Jangan engkau 

meremehkan kebajikan walau sedikit, sekalipun engkau menemui saudaramu 

dengan muka yang ceria”. HR. Muslim. 133F

1 

Fadhilah zuhud terhadap dunia. 

1. Allah  berfirman:  

ن َ�ٰ  َوَما ﴿ ۦ �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ ذن َّ  َيآ �ط ن َّ  َوَلعنبۚٞ  وٞ َِهۡ  ِ َرةَ �ٱ ّ�ارَ ٱ � َ  خن َُۚ �َۡ ٱ َِ�ن َ  َيَوا ْ  وۡ ِ ََ َ�عۡ  َ�نُوا : الْنحهْ [ ﴾ ٦ ََُمو
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 : 

ِ : الق اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ِِ )) اا اَْن َزق �ل دم  قْ ا: ((قال  ّتَفٌى َالَت ُِ . 

Dari Abu Hurairah , ia berkata: “Rasulullah   bersabda: “Ya Allah, jadikanlah 

rezki keluarga Muhammad hanya makanan pokok”. Muttafaq ’alaih. 134F

2  

3. Hadist Nabi : 

 حّ قهض ِا أهن �ل دم  : قالُ اْ ع�شة 
َ
ِتفى . ِنّ ق ُ اال ينة ِْ ُْاُ الب وِث لال  هاع

 التِ

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2626. 
2 . 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:  

نينَ ٱ ﴿ َّ  ََ مۡ  يُنفنُقو
َ
ٰ أ ن ٱ َسبنيلن  �ن  َُِهمۡ َ� ََ يُتۡ  ََ  ُ�مّ  َّ ٓ  بنُعو ْ  َما نَفُقوا

َ
ٓ  اَمنّٗ  أ ََ ذٗ  َو

َ
جۡ  ُِّهمۡ   أ

َ
نهنمۡ  عنندَ  رُُهمۡ أ ََ  َرّ�  َو

  هنمۡ َعََيۡ  ٌف َخوۡ 
ََ ََ َ�ۡ  ُهمۡ  َو نُو  ]  ٢٦٢: القرة[ ﴾ ٢ ََ

"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 : 

اا : ُماِا ِْ يُْ ييه  الْها  جتِ إر ملِا يارا جتقْل َح : ((قال َا اِّ  اْ َب ُرررة 
  لفا: َاط ِنفقاَ للفاََ ِرقْل اآللر

َ
ِِ )) اا َاط اسِ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 136F

2 

 

Fadhilah bersabar saat ditimpa musibah. 

َررَْرَة  ُُ ْْ َب  �َ َقال  ِ َّ ْل ا ُُ ََ ْ ِاالِْنة ِ نفسِ ِِله ِِاِ حّ يلق : (قال  ِِ ِء باالْ ِا يدال ال
َّ  ْاا ِِا التِ لَت،ة ُّ ) ا ِّ ِِ ّتْ

ْ
اُه ال َِ ََ. 

Dari Abu Hurairah , ia berkata: Rasulullah  bersabda: “Cobaan akan 

senantiasa menghampiri orang yang beriman baik laki atau perempuan baik pada 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5416 dan  Muslim no hadist: 2970. 
2 . 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 : 

َررَْرَة  ُُ ْْ َب  �َ  ِ َّ ْل ا ُُ ََ : قال. َنا: قال َبْ ب�ر )) َصه  ِن�م الُْ صائما؟ِْ : ((قالَ قال 
قال )) جمْ َُْم ِن�م الُْ مسحتنا؟: ((قال. َنا: قال َبْ ب�ر )) جمْ  هن ِن�م الُْ َنازة؟((

َُْل اِ . َنا: قال َبْ ب�ر )) جمْ ع  ِن�م مررضا الُْ؟: ((قال. َنا: َبْ ب�ر  ِا : ((جقال 
ِ مسلم)). ن اهنةاَتمْْ ِ امرئ إر  ل  .َلَر

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. 138F

2  

Hadist Nabi : 

َّ ِ : قال اْ اَماا بْ افاا  ْل ا ُُ ََ ِْ ب  مست ا ِ ب  اِ ِ ِ اهنة : ((يقْل ُمُْ 
 .ِتفى التِ )) َِلِ

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. 139F

3 

                                                 
1 . hadist hasan diriwayatkan oleh Tarmizi no hadist :2399. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1028. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :450 dan  Muslim no hadist: 533. 
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Fadhail Al Quran Karim 

Fadhilah Al quranul karim. 

Allah  berfirman:  

ُ ٱ ﴿ َل  َّ َّ حۡ  نَ
َ
نَ أ يثن �َۡ ٱ ََ تََ�ٰ  ابٗ كنَ�ٰ  دن َ  ابنهٗ مط نينَ ٱ ُجَُودُ  هُ مننۡ  َشعنرط َ�قۡ  ّمَثا�ن  ُجَُوُدُهمۡ  تََن�ُ  ُ�مّ  َرّ�ُهمۡ  ََ َشوۡ َ�ۡ  َّ

نۚ ٱ رن ذنكۡ  ِنَ�ٰ  َوقَُُوُ�ُهمۡ  َّ  ٰ نَك َ� ن ٱ ُهَد  ِ نهن  دنيَ�هۡ  َّ ٓ  َمن ۦب ۚ �ََشا ُ ٱ َنلن يُۡض  َوَمن ُء : اْدمر[ ﴾ ٢ َهادٍ  مننۡ  أَ�ُ  َ�َما َّ
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:  

﴿  َّ ََ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ِن �ن  دنيَ�هۡ  َءا
َّ ن ِ  َ قۡ  �ن

َ
ُ  َومُ أ ۡ ٱ َوُ�بَّ�ن نينَ ٱ مننن�َ ُمؤۡ ِ ََ َ�عۡ  َّ ٰ ٱ َمَُو َّ َّ  تن َنَ�ٰ ل

َ
جۡ  َُِهمۡ  أ

َ
 ٩ �َكبن�ٗ  �رٗ أ

 ]  ٩: ارساء[ ﴾

"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. 

ِ : قال اْ َب مْس األأْرُ  َّ ْل ا ُُ ََ ة  َ�را َِن االِْ: (قال  ْ اُّ يقرَ القر�ا َِن األ َر
ُتَِ ُِْمرا ُتَِ َِِن االِْْ اُّ ر يقرَ القر�ا  كمَن اَمرة  ر َر  ااَ ُِْمرا حلَْ َِِن 
االناجى اُّ يقرَ القر�اَ َِن اْر�انة  َ�را ُتَِ ُِْمرا مرَ َِِن االناجى اُّ ر يقرَ القر�اَ كمَن 

ّتَفٌى التِ ) را مراَنُلة  لي  اا َر  ُِْم ُِ 

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. 

ِ : قال اْ اَماا بْ افاا  َّ ْل ا ُُ ََ ِالمِ: (قال  ُّ ) لْ�م ِْ  ْلم القر�ا  َِ اُه اُلَخا َِ
ََ. 

Dari ‘Utsman bin ‘Affan , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Sebaik-baik 

kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al Qur’an”. HR. 

Bukhari. 141F

2   

 

  Fadhilah orang yang ahli Al quran. 

ِ : قالُ اْ ع�شة  َّ ْل ا ُُ ََ ْ ِاُر بِ ِن اْسفرة اْحراُ البَةَ ِاُّ : (قال  اُّ يقرَ القر�ا  ُِ
ْ التِ أاق ِ ََراا ِِ ) يقرَ القر�اَ ِرَتْتن جتَِ ُِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 142F

3 

Fadhilah berkumpul untuk membaca Al quran . 

ِ : قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ َّ َ : ( ...  قال  َ يتلْا كتاب ا َّ ِِا اَتمن قُْ ِ بتُ ِْ بتْ  ا
َّ جتمْ  م ا ِلكُر ِحفترم االِئ�ةَ  ِِشيترم اْرحةَ  َُْنِ بينرم إر ندلُ الترم اْسحتنةَ  ِرت ا

اُه ُمسِلمٌ ) ان ه َِ ََ. 

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. 143F

4 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5059 dan  Muslim no hadist: 797. 
2 . 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. 
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Fadhilah menjaga hafalan Al quran . 

 ْاُ ِا ُّا القر�ا  جْاُّ نف  دم  بت ه اْ َأ   فلتاَ ِْ : (قال اْ اِّ  اْ َب مْس 
ِِ ) اسبن ِ اقلرا ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 144F

1 

 

Fadhilah menangis saat membaca atau mendengarkan Al quran. 

  ْ ِ : قلُ)) اقرَ   القر�ا: ((قال و اِّ : قال اْ ابْ مسْ َّ ْل ا ُُ ََ ِالت،  يا  َقرَ الت، 
 ﴿: جقرَ  التِ َُْة العساء حّ َ،ُ إا ُّه اآلية)) إَ َحِ َا َُمِْ ِْ ُِْ: ((قال! َندل؟
يۡ  َُ ئۡ  ِنَذا َف فَ ن  منن َناجن

ّ�ُ  ِ ّمة
ُ
نَشهنيدٖ  أ ئۡ  � نَك  َناوَجن ٰ  ب َ�َ  ٰ ََ ٓ ََ حسه، : ((قال ] ٤١:  العساء[ ﴾ ٤ اَ�هنيدٗ  ءن ُؤ

ِِ . ا اتناه  َّجااجاَفُ إلِ جِل)) اآلا ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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: 

يۡ  ﴿ َُ ئۡ  ِنَذا َف فَ ن  منن َناجن
ّ�ُ  ِ ّمة

ُ
نَشهنيدٖ  أ ئۡ  � نَك  َناوَجن ٰ  ب

َ�َ  ٰ ََ ٓ ََ  ]٤١:  العساء[ ﴾ ٤ اَ�هنيدٗ  ءن ُؤ

  "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. 145F

2 

 

 

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

َّ القر�ا  جرْ يقُْ بِ : ر حس  إر ِ اوعتْ: (قال اْ ابْ امر َض اِ انرما اْ اِّ  ََن � اه ا
َّ ِاَر  جرْ ينفقِ �ناء اْلتن ِ�ناء اّراَ ََن � اه ا ِِ ) �ناء اْلتن ِ�ناء اّراََ ِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 146F

1 

 

Fadhilah Membaguskan Suara Saat Membaca Al Quran. 

ِ : قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ َّ ْ ء ِا َلا ِّ حسْ اْيْ   يتن  : (يقْل ُمُْ  ِا َلا ا
ِِ ) . بالقر�ا َرر بِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 147F

2 

 

Fadhilah Surat Al Fatihah. 

ِ : قلُ: ... قال  اْ َب ُْت  َاجن بْ االِْ  َّ ْل ا ُُ ََ إن، قلُ ألالمن، َاُم َُْة ِ القر�ا؟ ! يا 
ن  دُ مۡ �َۡ ٱ ﴿ :قال ّ َِاُه )   اْسهن االَاََ ِالقر�ا الُْتم اُّ َِ يتِ ]٢: الفاتة[ ﴾ ٢ ََمن�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّأن  َن ََ

 ُّ َِ  .اُلَخا

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:  

ن  دُ مۡ �َۡ ٱ ﴿ ّ  ]  ٢: الفاتة[ ﴾ ٢ ََمن�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّأن  َن

"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.148F

1  

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

كتٍ كتِ ع اّا  : رَ جقلُ: ؟ جقالُألُ اه  اِ بْ َب َِو �ِا اِّ : اْ ُلهة قال
 .ِتفى التِ. َِا ب�تاب اِ: اْْصتةَ َمرِا برا ِْم يْ ؟ قال

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. 149F

2   

 

Fadhilah Membaca Al Quran.  

Hadist Nabi : 

ِ : قال  اْ َب َِاِة الاُِ  َّ ْل ا ُُ ََ اقروِا القر�ا  جِنِ يأت يُْ القتاِة أفتْاَ : (يقْل ُمُْ 
راِرْ َُِْة �ل امراا  جِنرما  أ تاا يُْ القتاِة كأنرما ِماِتااَ َِ : ألصهابَِ اقروِا اُْد القرة 

رماَ اقروِا َُْة القرة  جِا َلُّا كأنرما ِتايتاا َِ كأنرما جرقاا ِْ ُْ صْاََ تاَاا اْ َصهاب
اُه ُمسِلمٌ ) بر�ةَ ِ ر�را ح ةَ ِر �ستَتْرا الَلة َِ ََ. 

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. 150F

3 

 

 

 

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

ِ : قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ََن إا َُلِ َا َ  جتِ وِث للفا  : (قال  َ�ِ َح  م إلا 
جَِث �يا  يقرَ برْ َح  م ِ صِ ِ لْ ِ ِْ وِث للفا  : ((قلنا نْمَ قال)) اُاُ ُماا؟
اُه ُمسِلمٌ ) اُاُ ُماا َِ ََ. 

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. 151F

1    

 

َّ بْ امرِ بْ الْا   اقرَ ِاَ ىَ َِ ن كما : يقال ْياحِ القر�ا: (قال اْ اِّ  ِاْ اه  ا
ا ُّ َ) كنُ  ر ن ِ النتا  جِا ِاَ، ان  �لر �ية  قرُو ِّ ِِ َُِ  الّت اُه َبُْ َ ا َِ ََ 

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. 152F

2 

 

7-Beberapa Fadhilah Yang Berhubungan Dengan Nabi   

 

Fadhilah nasab Nabi . 

إا اِ اصَ  كنانة ِْ ِل إُمااتنَ : يقْل ُمُْ اِّ : اْ ِاولة بْ األُقن َض اِ انِ قال 
ِ مسلم)) ِاصَ  قر�شا ِْ كنانةَ ِاصَ  ِْ قر�ب ب� ُاأمَ ِاصَفاَ ِْ ب� ُاأم  .َلَر

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.153F

3 

  
                                                 

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

َُْل اِ  َِنا االاح إا و َُ: ((قال اْ َهْ بْ َِْم َض اِ انِ َا  َِنا َح َ  ماءَ َنا دم َ 
َِنا الْاقِ اُّ لي  بْ ه َح  َِنا اَاْ اُّ �َ اّا  ع ق �َ  )) اُّ يمهْ اِ ب ال�فرَ 

 .ِتفى التِ)) ِنِ اَْ�ةَ ِنِ اْرحة: ((ِ� لفَ

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. 154F

1  

 

 

Fadhilah Nabi  dari Nabi-Nabi yang Lain. 

Hadist Nabi : 

َُْل اِ  اْ َب ُرررة  َاَتُ َْاِن اْكمَ ِنص  : جضلُ ع األنِتاء َسُ: ((قال َا 
ِلتم ب  َُلُ إا اْلى كجةَ  َِ َِْلُ و األَض ُرَْا ِمست اَ  َِحلُ و الننائمَ  باْراَِ 

ِ مسلم )) اِّتْا  .َلَر

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. Muslim155F

2  

Hadist Nabi : 

َُْل اِ  ََن ب  بعتانا : ((قال اْ َب ُرررة َض اِ انِ َا  َِِ َِِن األنِتاء ِْ قهِ كمَن 
ن لنة ِْ زاِرة ِْ زِاياهَ جتْن اّا  يَْجْا بَِ ِرْتهْا َِ ِرقْْْا ََِلِ إر مِْ ُِ : جأحسنِ 

ُْ ُّه اْلهنةَ قال َِنا لا م اِّتْ: ِِ  .ِتفى التِ)) جأنا اْلهنة 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :4896 dan  Muslim no hadist: 2354. 
2 . 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 156F

1  

 

Fadhilah Nabi  dari Semua Makhluk. 

َُْل اِ : اْ َب ُرررة َض اِ انِ قال  َِِل ِْ يعشى انِ : ((قال  َنا ُت  ِل � ُ يُْ القتاِةَ 
َِِل مشفن َِِل أاجنَ  ِ مسلم)) القبَ   .َلَر

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 . 157F

2 

 

  Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad  

1. Allah  berfirman:  

نيٓ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ  ﴿ َّ  َ�ۡ
َ
نَعبۡ   ٰ أ ن ب ۦ ۡ ٱ ّمننَ  ٗ� َ�ۡ  ۦدن ِ َۡ دن َم ۡ ٱ ِنَ�  َرامن �َۡ ٱ جن ِ َۡ دن َم  ٱ جن

َ
نيٱ َصاقۡ ۡ�  مننۡ  ألنُ�نَ�هُ  أَ�ُ َحوۡ  َناَر�ۡ َ�ٰ  َّ

ٓۚ َءاَ�ٰ  منيعُ ٱ ُهوَ  أِننّهُ  تنَنا َّ �ُ ۡ�َ ٱ ِ  ]  ١: ارساء[ ﴾ ١ صن

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 : 

َُْل  اْ ٌَ  بْ ِاْ،   ِ ِا ( َ تُ بالباق  : ((قال  اِ  َا  ْ  ابة َبتض ُْرن جْق اَماَ  ُِ
جر�َتِ باَلقة الر : جر�هتِ حّ َ تُ بتُ االق  َ قال: قال) النن يضن حاجره ان  ِنت� ُرجِ

ُ: قال.ير�ط بِ األنِتاء بِناء ِْ  جتاءَ َبرن . وم  للُ االست  جيلتُ جتِ َ�ْتَْ وم لَر

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3535 dan  Muslim no hadist: 2286. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2278. 
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وم ارَ بنا إا اْسماءَ جاُتفت  . الت  الفَرة: ْ ل َ جالت  اْل  جقال َبرن خر َِناء ِ
ق  بْث إلَِ : ِق  بْث إلِ؟ قال: دم َ قتن: ِِْ ِْ، ؟ قال: َبرنَ قتن: ِْ َنُ؟ قال: َبرن جقتن

ِ ع و بْ َ فت  َبرن وم ارَ بنا إا اْسماء الانتةَ جاُت. جفت  ّاَ جِلا َنا بآ َُ جرحِ ب 
ق  بْث إلِ؟ جفت  : ِق  بْث إلِ ؟ قال: دم َ قتن: ِِْ ِْ،؟ قال: َبرنَ قتن: ِْ َنُ ؟ قال: جقتن

ِ اْا و بْ وم . ّاَ جِلا َنا باب� اْالة ايب بْ مررم ِ�ب بْ ز�ررا صلْا  اِ الترما جرحها 
دم  : ِِْ ِْ، ؟ قال: َبرنَ قتن: َنُ ؟ قالِْ : ارَ ب إا اْسماء الالةَ جاُتفت  َبرنَ جقتن

ِق  بْث إلِ؟ قال: َ قتن : ٍُْ َ إلا ُْ ق  َاَي أَر اَسَْ ق  بْث إلَِ جفت  ّاَ جِلا َنا بت
ِ ع و بْ : ِْ ُّا ؟ قال: وم ارَ بنا إا اْسماء اْرابْةَ جاُتفت  َبرن التِ اْسَُِ قتن.جرحِ 

جِلا َنا بِ َ� َ .ق  بْث إلَِ جفت  ّا: ِق  بْث إلِ؟ قال: دم َ قال: ِِْ ِْ،؟ قال: َبرنَ قتن
ِ ع و بَْ قال اِ  ٰ َوَرَ�عۡ  ﴿ :جرحِ  وم ارَ بنا إا اْسماء ] ٥٧: مررم[ ﴾ ٥ َعَنّيا َمَ�نًا هُ ََ
ق  بْث إلِ؟ ِ: دم َ قتن: ِِْ ِْ، ؟ قال: َبرنَ قتن: ِْ ُّا ؟ قال: اْامسةَ جاُتفت  َبرنَ قتن

ِ ع و بْ ِق  بْث إلَِ جفت  ّاَ جِلا َنا براَِا : قال وم ارَ بنا إا اْسماء اْسا ُةَ .جرحِ 
ِق  بْث إلِ ؟ : دم َ قتن: ِِْ ِْ، ؟ قال: َبرنَ قتن: ِْ ُّا ؟ قال: َ قتنجاُتفت  َبرن 

ِ ع و  ق  بْث إلَِ جفت  ّاَ جِلا َنا بمْس : قال وم ارَ إا اْسماء اْسابْةَ جاُتفت  . بْجرحِ 
ق  بْث إلَِ : ِق  بْث إلِ ؟ قال: دم َ قتن: ِِْ ِْ،؟ قال: َبرنَ قتن: ِْ ُّا؟ قال: َبرنَ جقتن

مسن ا ظرره إا التُ االْمََْ َِلا ُْ ي للِ م يُْ ُهْْا َلٍ مل، ر  جفت  ّاَ جِلا َنا بِبراُتم 
ْ ِا إلِ جلما :  إا اْس َة االنت�َ َِا َِقرا كآلاا الفتلةَ َِلا ومرُا كلقِلَ قالوم لُِ ب. يْ

جأِ  اِ إو .ِشترا ِْ َمر اِ ِا ِ   نْ َ جما َح  ِْ للى اِ �ستَتن َا ينْترا ِْ حسنرا
، ِا جرض َ�، ع َِت: َ جقالجالُ إا مْس .ِا َِ َ جفرض   خسْ صِة ِ م يُْ ِللة

ََن إا َ�،َ جاُأِ اَخفتٍ  جِا َِت، ر يَتقْا لْ،َ جَِ ق  بلْ  : خسْ صِةَ قال: ؟ قلُ ا
ِلب رم ُْ إا َحَ جقلُ: قال.ب� إسائتن  ُْ إا .لفٍ ع َِرَ جهط ا� خسا! يا َب : جَر جَر

ََن إا َ�، جاُأِ: حط ا� خساَ قال: مْسَ جقلُ جلم : قال.  اَخفتٍإا َِت، ر يَتقْا لْ،َ جا
ََن بْ َح  هاَك ِ ْاا ِ�ْ مْس  إنرْ خ  صلْا  م يُْ ِللةَ ! يا دم : حّ قال َزل َ

ُْ صِة اَ جّْ، خسْا صِةَ ِِْ ُم بسنة جلم يْملرا كتهُ ِ حسنةَ جِا املرا كتهُ ِ 
جالُ حّ : قال. ،ة ِاح ةاَاَ ِِْ ُم َسي،ة جلم يْملرا ْم  �تِ أي،اَ جِا املرا كتهُ ُي
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َُْل اِ : جألب َِ جقال انترتُ إا مْس  ََن إا َ�، جاُأِ اَخفتٍَ جقال  ق  : جقلُ ا
 .ِتفى التِ)) ََُْ إا َح حّ اُتهتتُ ِنِ

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:  

ٰ َوَرَ�عۡ  ﴿  ]  ٥٧: مررم[ ﴾ ٥ َعَنّيا َمَ�نًا هُ ََ

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)  tidak kembali 

kepadanya untuk  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. Sehingga tidak seorang makhlukpun yang mampu 

menggambarkan keindahannya. Lalu, Allah mewahyukan 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?",  "lima puluh shalat" Jawab Nabi.. Ia berkata, "Kembalilah dan 

mintalah 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:  

﴿  َّ َ ٱ ِن َّ  ٰ ََ َتهُ َوَم َُ ن ََ  أ� َطو ۚ ٱ َ�َ  يَُص ن ّ ٰ  َّ�ن َهاََ �ط
َ
نينَ ٱ َ َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا َطوا ْ  هن َعََيۡ  َص نُموا َّ َۡ  وََس َ :  ارحداب[ ﴾ ٥ َنيًما�

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 : 

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ َّ التِ اَاَ : (قال َا  اُه ُمسِلمٌ ) ِْ صا   ِاح ة صا ا َِ ََ. 

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang 

bershalawat kepadaku sekali, maka Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali”. 

HR. Muslim.159F

1 

3. Hadist Nabi : 

  ْ َُْل اِ : قال اْ اه  اِ بْ مسْ إا ِ مِئ�ة ُتاحْ ِ األَض يهلنْ  ِْ : ((قال 
ِ َح  ِالعسائ)) َِر اْسُِ   .َلَر

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. 160F

2 

 

Lafaz Shalawat Yang Paling Sempurna: 

تٌْ  اَْ تٌْ  َلِ تَْم إِنَّ، َحِ ُِ  �ِل إِبَْرا
َُ َعَ لُّرّم بَاَِْك َعَ ُدَّمٍ  ََِعَ اَْلُّرّم َصّن َعَ ُدَّمٍ  ََِعَ �ِل ُدَّمٍ  َكَما َصلّتْ
تْ ٌ  تٌْ  َلِ تَْم إِنَّ، َحِ ُِ  �ِل إِبَْرا

َُ َعَ
ْ
� ََ  �ِل ُدَّمٍ  َكَما بَا

(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. 161F

3 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 408. 
2 . 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. 
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8- Fadhail Para Shahabat Nabi   

 

  Fadhilah Shahabat. 

1. Allah  berfirman:  

نيَن ٱّ�َبُعوُهم �نإنۡحَ�ٰنٖ ﴿ 
َّ نَصارن َوٱ

َ
رن�َن َوٱۡ� ََ منَن ٱُِۡمَ�ٰجن ّوُِو

َ
ََ ٱۡ� بنُقو َ ٱ َوٱلّ�ٰ ْ َ�ۡنُه رّ�ن ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا َّ

ٰتٖ  َّ َعّد َُِهۡم َج
َ
نَۡ�ُٰر  َوأ

َ
بَدٗ َ�ۡرني َ�َۡتَها ٱۡ�

َ
نيَن �نيَهآ � نَك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعظن �ۚ َ�ٰ�ن  ]١٠٠: اَْ�ة[﴾ ١يُم َ�ِٰ

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 selama-

lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar . (Q.S. At 

Taubah : 100 ) . 

2. Hadist Nabi : 

َُْل اِ : قال اْ َب ُرررة َض ُ نفس ر �سهْا َصهابَ ر �سهْا َصهابَ جْ اْ�(( قال 
 .ِتفى التِ)) بت هَ ْْ َا َح  م َنفى َِن َح  لُها ِا َ َك ِ  َح ُم ِر نيتفِ

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 . 162F

1 

 

Fadhilah Kaum Muhajirin dan Anshar. 

Allah  berfirman:  

نَۡ  ﴿ ِ ٓ ۡ ٱ ءن ُفَقَرا رن�نَ ُمَ�ٰ ِ نينَ ٱ جن خۡ  َّ
ُ
ْ أ مۡ  رنهنمۡ دنَ�ٰ  منن رنُجوا

َ
ٰ َوأ نهنمۡ َ� ََ يَبۡ  ِ ن ٱ ّمننَ  ٗ� فَۡض  َتُغو ٰ َورنۡض  َّ ََ  انٗ َ� و َ ٱ َوَ�نُ�ُ َّ 

ٰ  ٓأۚ َورَُسوَ�ُ  ََ ْو
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �نَك أ َّ ََ ل قُو نينَ ٱوَ  ٨ دن ن ٱوَ  ّ�ارَ ٱ َ�َبوُّءو َّ

ََ  َنهنمۡ َ�بۡ  منن نَ يَ�ٰ ِۡ   هنمۡ ِنَ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�نبطو
ََ  َو

 ََ ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورنهنمۡ  �ن  َ�نُدو ْ  ّمنّما وتُوا
ُ
ََ َوُ�ؤۡ  أ نُرو ٰ  ث هنمۡ  َ�َ َن نُف

َ
ََ  َوَِوۡ  أ نهنمۡ  َ� ۚ  ب ٌّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ هن َ�فۡ  ُ�  ۦَن

 ٰ ََ ْو
ُ
 ٱ ُهمُ  �نَك فَُ

ۡ ََ ُمفۡ ِ  ]  ٩  ٨َ: اََ[ ﴾ ٩ َنُحو

                                                 
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:  

نينَ ٱوَ  ﴿ َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ن ٱ َسبنيلن  �ن  َهُدوا نينَ ٱوَ  َّ َّ  ْ وٓ  َءاَووا ْ ّونََ�ُ ٰ  ا ََ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �نَك أ ََ ُمؤۡ ِ ۚ َحقّٗ  منُنو  ُِّهم ا

ٞ ّمغۡ   ]  ٧٤: ارنفال[ ﴾ ٧ َكرن�مٞ  قٞ َورنزۡ  فنَرة

"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 : 

َُْل اِ : قال اْ َب ُرررة  ْْ ر ااترة ْحنُ امرءا ِْ األنياََ ِْْ ُل، اّا  ِا يا : (( قال 
 .ِتفى التِ)) ُِلحُ األنياَ ِا يا َِ أْها ْسلحُ ِا ُ األنياَ َِ أِْ األنياَ 

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 . 163F

1 

 

 

 

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

1. Hadist Nabi : 

ََن �ستألاَ جقال َا اِّ  اْ َب مْس األأْرُ  َِمر  بفَ باب اَائطَ جتاء  :  لن حائَا 
َه باهنة( َه باهنة: (جِلا َبْ ب�رَ وم َاء �لر �ستألاَ جقال) ائّا ِ َِ جِلا ُْ امرَ وم ) ائّا ِ َِ

َه باهنة ع بلْى: (َاء �لر �ستألاَ جسحُ ُنترة وم قال . جِلا اَماا بْ افاا) ُتيتهِ ائّا ِ َِ
 .ِتفى التِ

 

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. 164F

1 

2. Hadist Nabi : 

َُْل اِ : قال اْ ُْ  بْ َب ِقا   َُْل اِ:   بْ َب ُالِ ِ ِدِة  هْكَ جقال  للٍ  ! يا 
َِا  رأ َا  �ْا ِ� بمالة ُاَِا ِْ مْس ِْ َنِ ر نِ : ((تلف� ِ العساء ِاْيهتاا؟ جقال

 .ِتفى التِ)) بْ ُ

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 . 165F

2 

 

 

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

َُْل اِ  اْ َب ُرررة  ِاَماا ُِلهة ِاْد�َْ جتهر�ُ  َا  ِامر  َِبْ ب�ر  كا ع حراءَ ُْ 
َُْل اِ  ِ مسلم)) اُ َ َ جما الت، إر نِ َِ ص يى َِ أرت  : (( اْيخرةَ جقال   .َلَر

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 . 166F

1 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2417. 
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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   
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Akhlak 

 

  Fadhilah Akhlak yang Baik. 

Allah  berfirman memuji Nabi :  

ي�ٖ  ُخَُقٍ  لََعَ�ٰ  �نَّك  ﴿  ]  ٤: القلم[ ﴾ ٤ َعظن

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S. Al 

Qalam : 4 )  

Hadist Nabi : 

َ اء  ِ  )) ِا ِْ ْء َوقن ِ االااا ِْ حسْ اْلى: ((قال اْ اِّ  اْ َب ال ِ َبْ  ا َلَر
 .ِالتُِّ

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.167F

1 

Hadist Nabi : 

َُْل اِ : اْ امرِ بْ أْتِ اْ َبتِ اْ َ ه قال َِقر��م ِ� : ((قال  َر َلب�م بأحه�م إو 
َُْل اَِ قال: جسحُ القَُْ جأع ُا مر ْ َِ وِواَ قال القُْ)) للسا يُْ القتاِة؟ : نْم يا 

ِ َح  ِالخاَُ ِ األ)) َحسن�م للقا((  . ب االفر َلَر

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. 168F

2 

 

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 . hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :4799 dan  Tirmizi no hadist: 2002. 
2 . 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. 

َُْل اِ  اْ َب ُرررة  م ِ اهاُلتة : ((قال  َا  اّا  ِْا ا كمْا ا الفضة ِاَُِّ لتاَُ
ْ  لن  ُِ إلا جقرْاَ ِاألَِاَ َن م ِ اُس )) ةَ جما  ْاََ ِنرا ائتلٍَ ِِا  ناكر ِنرا التلٍلتاَُ

 .ِتفى التِ

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 . 169F

1  

 

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:  

ََ  ّلَقدۡ  ﴿ ن ٱ رَُسولن  �ن  لَُ�مۡ  َ� سۡ  َّ
ُ
َنةٞ حَ  َوةٌ أ نَمن ََ ّ ِ  ََ ْ يَرۡ  َ� َ ٱ ُجوا َ ٱ َوَذَكرَ  خنرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ  ﴾ ٢ �َكثن�ٗ  َّ

 ]  ٢١:  ارحداب[

                                                 
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:  

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذن  ﴿
ۡ
ن  ُمرۡ َوأ عۡ  فن ُعرۡ لۡ ٱب

َ
 ]  ١٩٨: اراراَ[ ﴾ ١ هنَن�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنن  رنۡض َوأ

"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:  

ي�ٖ  ُخَُقٍ  لََعَ�ٰ  �نَّك  ﴿  ] ٤: القلم[ ﴾ ٤ َعظن

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S. Al 

Qalam: 4)  

 

2. Hadist Nabi : 

َّ بْ امرِ بْ الْا   ِ : قال ِاْ اه  ا َّ ْل ا ُُ ََ إا : (جاحشاَ ِر ِتفهشاََ ِنا يقْل ْم ي�ْ 
ِقا ِِ ) ِْ لتاَ�م َحسن�م َل ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 170F

1 

3. Hadist Nabi : 

ِ : قال اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ  :ِر قال ْ ء جْلتِ)) ََ((اَ ُعَْ جما قال و قط ِلق  ل ُِ 
ِِ !)). َر جْلُ كّا ؟: ((ِر ْ ء ْم َجْلِ)) ْم جْلتِ؟(( ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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 : 

ِ : قال اْ َابر  َّ ْل ا ُُ ََ ِِ  .ر: أي،اَ قط جقال ِا ُ،ن  ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari Jabir , ia berkata: “Tidak pernah sedikitpun Rasulullah  dimintai sesuatu 

lalu beliau mengatakan: "Ttidak”. Muttafaq ’alaih. 172F

2  

2. Hadist Nabi : 

ِ : اْ ابْ اها  َض اِ انرما قال َّ ْل ا ُُ ََ ْ  ِا ي�ْا ِ  كا  ْ  اّا َ ِنا ََ َمضاا ََ
 ِ َّ ْل ا ُُ َُِ القر�ا  جلَر حْ يلقاه  حْ يلقاه َبرنَ ِنا يلقاه َبرن ِ م للة ِْ َمضاا جت ا

لة ْ  باْْ ِْ اْرر  االُر ِِ . َبرن ََ ّتّفٌى َالَت ُِ. 

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. 173F

3 

3. Hadist Nabi : 

ِ : قال اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ ََن جأاَاه ِنماَ بْ  ِا ُ،ن  ع اسُُِ أي،اَ إر َاَاهَ ِلق  َاءه 
ن إا قَِِْ جقال اُه ُمسِلمٌ . َُلمْا  جِا دم اَ يَْي اَاء ِْ ر �ش الفقر! يا قُْ: َهلَْ جَر َِ ََ. 

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. 174F

4 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6038 dan  Muslim no hadist: 2309. 
2 . 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. 
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Sifat Pemalu Nabi   

ِ : قال اْ َب ُْت  اْ َُ  َّ ْل ا ُُ ََ ََى أي،اَ  كا  َأ  حتاء ِْ الَّْاء ِ ل َُاَ جِلا 
َِرِ ِ ارجناه ِ  ِِ . ي�ُر ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 175F

1 

Sifat  Rendah Diri Nabi  

Hadist Nabi : 

ر  َرِ  كما َُر  اّياَى ابْ : ((يقْل ُمُْ اِّ : اْ امر بْ اَْاب َض اِ انِ قال
َُِْاه  اِ: مررم َ جِنما َنا اه ه َ جقْْْا  ِ الخاَُ))  ِ  .َلَر

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. 176F

2  

Hadist Nabi : 

َُْل اِ: َا امرَة كا ِ اقلرا ْءَ جقالُ اْ ٌَ   يا َُ جِا : ((إا و إل، حاَةَ جقال: يا 
ُ ِْ حاَترا)) انُرُ َُ اْسح، أ،ُ حّ َقض ْ، حاَت، . جخِ ِْرا ِ بْض الَرق حّ جِر

ِ مسلم  .َلَر

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. 177F

3  

Hadist Nabi : 

هَُ ِْْ َُ ُ إو لَا، َِ كرا، : (قال اْ اِّ  اْ َب ُرررة  ْْ  اتُ إا كرا، َِ لَا، َأل
ُّ ) لقهلُ َِ اُه اُلَخا َِ
ََ. 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6102 dan  Muslim no hadist: 2320. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3445. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2326. 
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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. Bukhari1  

 

Sifat Pemberani Nabi . 

1. Hadist Nabi :  

َُْل اِ : قال اْ ٌَ  بْ ِاْ،  ْ  اّا َ ِنا َأتن اّا َ ِلق   كا  َحسْ اّا  ِنا ََ
َُْل اِ جد، َُن اال ينة لا  ل َاَْاَ ِق  ُهقرم إا  لة َ جانَلى نا  قهن اْيْ َ جتلقاُم 

ْ يقْل ْ ع جر  ألب ُلهة ارُ ِ انقِ اْستٍ ُِ : قال)) ْم  رااْاَ ْم  رااْا: ((اْيْ َ ُِ
ا يهَأ: قال)) َِ ناه برا َِ إنِ لهر((  .ِتفى التِ. ِنا جُر

 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.179F

2  

2. Hadist Nabi : 

ْل اِ : قال اْ    ْل بُر ََيَنا يُْ ب َ ِ�ْ نل ْ َقرب إا الْ َِ ِنا ِْ َأ  اّا   لق   ُِ
ِ َح  . يِْ،ّ بأُا  .َلَر

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. 180F

3  

 

 
                                                 

1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2568. 
2 . 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 : 

ََِرقْا : (جقال اِّ . بال َاراب ِ االست َ جقاُ اّا  إلِ لقْْا جتِ: قال اْ َب ُرررة  ْه    ا
َِ ِْ ِاء ُّ )   جِنما بَْتم ِي رَْ ِْم  هَْْا ِْ رْ-َِ لنْ�اَ ِْ ِاء-ع بِْ ُت َِ اُه اُلَخا َِ

ََ 

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. 181F

1 

Hadist Nabi : 

ِِ ) � ِا ِر  ْ ِاَ ََِِا ِر  نفرِا: (قال اْ اِّ  اْ ٌَ  بْ ِاْ،  ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 182F

2 

Hadist Nabi : 

َّ َجتى �ِ اْرجىَ ِرَْي ع اْرجى ِا ر يَْي ع : (قال اْ ع�شة َض اِ انرا َا اِّ  إا ا
اُه ُمسِلمٌ ) الْنٍَ ِِا ر يَْي ع ِا ُْاه َِ ََ. 

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:  

ٌۚۡ ۡص ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ  .......... ﴿ َّ  َف َ ٱ ِن ۡ ٱ ُ�نبط  َّ نن�َ ُمحۡ ِ  ]  ١٣:  ة االائ[ ﴾ ١ َن

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6128. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6125 dan  Muslim no hadist: 1734. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2593. 
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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 : 

ِ :  انرا قالُاْ ع�شة َض اِ َّ ْل ا ُُ ََ بْ َمررْ قط إر َلّ َ� ُما ِا ْم ي�ْ إوماََ  ِا لْ 
 ِ َّ ْل ا ُُ ََ  كا َبْ  اّا  ِنَِ ِِا انتقم 

َّ  جِا كا إوماَ ّفسِ ِ ْء قطَ إر َا  عتر، حرِة ا
ِِ . جتعتقم ِ  ْاا ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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 . 184F

1 

 

Sifat Penyayang Rasulullah  

Hadist Nabi : 

نَ َِلا  لرَ التنا اِّ : قال اْ َب قتا ة  َِِاِة بنُ َب الْا  ع ع قِ جياَ جِلا َ�ن ِِ
 .ِتفى التِ. َجن َجْرا

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. 185F

2   

Hadist Nabi : 

إا و : ِان ه األقر، بْ حاَ َ جقال األقر، اَسْ بْ    قّهن اِّ : قال اْ َب ُرررة 
ِ . َة ِْ اْْل ِا قّهلُ ِنرم َح اَ ا َّ ْل ا ُُ ََ ِِ !)) ِْ ر يرحم ر يرحم: ((جقال جنُر إلِ  ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3560 dan  Muslim no hadist: 2327. 
2 . 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 : 

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ  َح  م ْلنا  جلتخفٍ  جِا جترم اْضْتٍ إلا صا: ((قال َا 
ِِ )) ِاْسقتم ِاْحهَْ َِلا صا َح  م ّفسِ جلتَْل ِا أاء ّتَفٌى َالَتْ ُِ . 

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 . 187F

2  

 Diantara contoh sikap sayang Nabi  kepada pembantu, sabda beliau: 

ْه تُ ي ه  جلتَْمِ اا يأُنَ ِللِسِ اا (( َّ تُ َي ي�مَ جمْ كا َل ُم إلْان�م َْلرم ا
م م جأاتنُْ م ِا ينلهرمَ جِا ُفتمُْ ِِ )) يلِ َ ِر  �لفُْ ّتّفٌى َالَت ُِ. 

 “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. 188F

3 

Di antara contoh sifat penyayang Nabi  kepada musuh: 

ْ ُ � ُ اِّ : قال اْ ٌَ   َََُِ جقال ِ َ جمرضَ جأ اه اِّ كا ُِِ ير ْ هَ جقْ  ان   : يْ
ْ ان ه  جقال) َُلم( ْ يقْل جأُلمَ جخرَ اِّ . َُن َبا القاُم: جنُر إا َبتِ ُِ اَم  ِ اُّ : (ُِ

ُّ ) َنقّه ِْ اّاَ َِ اُه اُلَخا َِ
ََ. 

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. 
2 . 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. 
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“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 :  

ِ : قالُ اْ ع�شة  َّ ْل ا ُُ ََ ََيُ   حّ  رى ِنِ اْا َِ إنما كا يتِسم ِا 
َ
. مستتمْاَ قط ِاحِ

 ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata: “Rasulullah  tidak pernah tertawa 

terbahak-bahak hingga terlihat pangkal lidahnya, hanyasanya beliau 

tersenyum”. Muttafaq ’alaih. 190F

2 

2. Hadist Nabi : 

َِ  ِا حته� اِّ : اْ َررر َض اِ انِ قال  .ِتفى التِ. ِنّ َُلمَُ ِر َ�َ إر  ِسم ِ 

Dari Jarir  berkata: "Rasulullah  tidak pernah menghalangiku (masuk 

rumahnya) sejak aku memeluk Islam dan beliau selalu tersenyum saat 

melihatku". Muttafaq alaih.191F

3 

 

Menangisnya Rasulullah : 

Hadist Nabi : 

  ْ َّ : قلُ)) اقرَ   القر�ا: ((قال و اِّ : قال اْ ابْ مسْ ْل ا ُُ ََ ِالت، َندل !ِ يا  َقرَ الت، 
يۡ  ﴿ :ُّه اآلية عساء حّ َ،ُ إاجقرَ  التِ َُْة ال)) إَ َحِ َا َُمِْ ِْ ُِْ: ((قال! ؟ َُ  َف َف
ئۡ  ِنَذا ن  منن َناجن

ّ�ُ  ِ ّمة
ُ
نَشهنيدٖ  أ ئۡ  � نَك  َناوَجن ٰ  ب َ�َ  ٰ ََ ٓ ََ )) حسه، اآلا: ((قال] ٤١:  العساء[ ﴾ ٤ اَ�هنيدٗ  ءن ُؤ

ِِ . جاَفُ إلِ جِلا اتناه  َّجاا ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 
2 . 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. 
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"Sesungguhnya aku suka mendengar Al Qur’an dari orang lain”, maka akupun 

mulai membaca surat An Nisaa’ hingga sampai pada ayat  41: 

يۡ  ﴿ َُ ئۡ  ِنَذا َف فَ ن  منن َناجن
ّ�ُ  ِ ّمة

ُ
نَشهنيدٖ  أ ئۡ  � نَك  َناوَجن ٰ  ب

َ�َ  ٰ ََ ٓ ََ  ]٤١:  العساء[ ﴾ ٤ اَ�هنيدٗ  ءن ُؤ

"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. 192F

1  

Hadist Nabi : 

َّ بْ اْشخْ  ِ : قال اْ اه  ا َّ ْل ا ُُ ََ ْ ي َ تُ  ن ِْ الِءُِ . يَِ ِهْجِ َزرد كأزرد االَر
ِ  ِالعسائ  .ح يث صهت  َِاه َبْ  ا

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 193F

2 

 

Marahnya Nabi  karena Allah. 

1.  Hadist Nabi : 

ِ : اْ ع�شة َض اِ انرا قالُ َّ ْل ا ُُ ََ ِْ ُفرَ ِق  ُت  ُرْة و بقراُ جتِ  ماوتنَ جلما  ق ُ 
 ِ َّ ْل ا ُُ ََ َِرِ َ�ه  َّ يُْ القتاِة اّيْ يضاُْا ِْ : (ِقال. ُتحَِ ِ لْا  َأ  اّا  اّاباَ ان  ا
 َّ ِِ ) بلى ا ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 194F

3 

 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5050 dan  Muslim no hadist: 800. 
2 . 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 : 

ْ  اْ َب  ََن إا اِّ : قال مسْ إَ أل ألر اْ صِة اْيه  ِْ ََن جِاَ اا : جقال َاء 
ََيُ اِّ ! يَتن بنا ْاُة قط َأ  اا ِضِ يِْ،ّ جما  إا ِن�م ! يا َيرا اّا : (جقال. ِضِ ِ م

ِلا اَاَة َْد  جِا ِْ َِائِ اْحهْ ِاْينَْ  ّتَفٌى ) ِنفررَْ جأيّ�م َُ اّا  جلت ُِ ِِ  َالَت

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. 195F

1 

 

Kasih Sayang Rasulullah  Terhadap Umatnya: 

Allah  berfirman:  

ٌَ  لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسولٞ ﴿  ُ�ۡم َعَن� َن نُف
َ
نٱُِۡمۡؤمنننَ� رَُءوٞف  ّمنۡن أ ۡيهن َما َعننتطۡم َحرن�ٌص َعََۡيُ�م ب

يٞم  َعََ ﴾ ١رّحن
 ]١٢٨: اَْ�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 : 

ِ  اْ َابر  َّ ْل ا ُُ ََ ََن َِق  ناَاَ جتْن اهنا ب ِالفرال : ((قالَ قال  َِِ َِِل�م كمَن 
ْ َِنتم  فلتْا ِْ ي ُ يقْْ جترا ُِ َِنا �لّ بتد�م اْ اّاَ  ّْ انراَ  ُر َّ ُّ اُه ُمْسِلمٌ ) يَ َِ ََ. 

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 lelaki tersebut berusaha 

menghalaunya (agar tidak terperosok ke dalam  api itu). Aku yang selalu 
                                                 

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



102 

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. 

يا َبا امْ ِا جْن ((لخالَنا حّ يقْل أل  و صنْ  إا كا اِّ : قال اْ ٌَ  بْ ِاْ، 
 .ِتفى التِ)) اّنْ

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. 197F

2 

 

Kezuhudan Nabi .  

Hadist Nabi : 

ِ : قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ِِ )) اا اَْن َزق �ل دم  قْ ا: ((قال  ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Ya Allah, jadikanlah rezki 

keluarga Muhammad hanya makanan pokok”. Muttafaq ’alaih. 198F

3 

Hadist Nabi : 

 حّ  ِا أهن �ل دم  : اْ ع�شة َض اِ انرا قالُ
َ
ِنّ ق ُ اال ينة ِْ ُْاُ الب وِث لال  هاع

ِِ . قهض ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 199F

4 

Hadist Nabi : 

إا ااِل وم ااِل  إا كنا ّنُر! ِاِ يا ابْ َلر: اْ ارِة اْ ع�شة َض اِ انرا َنرا كنُ  قْل
ِ : وم ااِل َّ ْل ا ُُ ََ جما كا يْيش�م ؟ ! يا لالة: قلُ. ناَ وِوة َُلة ِ أرررْ ِِا َِق  ِ َبتا  
ْ اا: قالُ ِ : اُأل َّ ْل ا ُُ َْاا ِْ األنياََ ِننُ ام ِنائ  ِننْا  اَمر ِاالاءَ إر َنِ ق  كا َْر

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ لْا إا  ِِ . ِْ َلانرا جيسقتنا يُر ّتَفٌى َالَت ُِ. 
                                                 

1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2285. 
2 . 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 : 

ِ : اْ امرِ بْ اَاَث قال َّ ْل ا ُُ ََ ان  مْ ِ  يناَاََ ِر  َُماَ ِر اه اَ ِر َِة ِر أي،اََ  ِا  رك 
اَ َْلرا ربْ اْسِتن ص قة ََِِ ِحَِ  ُِ ُّ . إر بنلتِ التضاء الر كا ير�هراَ  َِ اُه اُلَخا َِ
ََ. 

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. 201F

2 

 

Sifat Adil Nabi .  

ِْ ي�لم جترا : اْ ع�شة َض اِ انرا َا قر�شاَ َُمرم أأا االرَة االخدِِتة الر سقَُ جقاْْا
 ِ َّ ْل ا ُُ ََ ؟ جقاْْا : ِ َّ ْل ا ُُ ََ ْل . ِْ َتُئ التِ إر َُاِة بْ زر َ حِ  ُُ ََ جكمِ َُاِة  جقال 
 ِ َّ َّ  ْاا: (ا ِ  ا إنما َُل، ِْ قهل�م  َنرم : ( ََِ وم قالوم قاُ جالت!) َ�شفن ِ ح  ِْ ح 

َّ ْْ َا جاُمة  ُم ا َْ
َ
َِ ْهَ َِلا سق جترم اْضْتٍَ َقامْا التِ اَ َ  كنْا إلا سق جترم اَْرٍ  ر�

ِِ ) بنُ دم  سقَُ لقَُْ ي ُا ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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   maka beliau bersabda: “Apakah engkau memberi 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2567 dan  Muslim no hadist: 2972. 
2 . 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 

لق  : ((ُن َ  الت، يُْ كا َأ  ِْ يُْ َح  ؟ قال: اْ ع�شة َض اِ انرا َنرا قالُ ْلنِ 
ُ نفس ع ابْ اه  ياِلَن بْ اه  مل  ! لقتُ ِْ قْم، ِنا َأ  ِا لقتتِ ِنرم يُْ الْقهة  إل اِر

َِنا  َِ   جلم َُتفى إر  َِنا ِرمُْ ع  َ  َ جانَلقُ  ََس جلم َه� إا ِا َ بقرا الْالَِ جرجُْ 
َّ : جنا اَ جقال َِلا َنا َسهابة  ق  َظلت�َ جنُر   جِلا جترا َبرن  ق  ُمن قْل  - ْاا–إا ا

َ ِا الت،َ ِق  بْث إل، مل، اههال َأمره بما أ،ُ جترم جنا اَ مل، اههال  جسلم . قْم، ْ، ِِا 
َّ ق  ُمن قْل! يا دم :  َ وم قال َِنا مل، اههالَ ِق  بَْ� َح إل، َأمر   إا ا قْم، ْ،َ 

ََْ َا �رَ اِ ِْ : (( جقال اِّ !)). بأمرك َ جما أ،ُ؟ إا أ،ُ َُهقُ الترم األلشِْ بن َ
ِح ه  ر �َك بِ أي،ا  .ِتفى التِ )) َصِبرم ِْ يْه  اِ 

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 : 

  ْ ْا، جمسستِ جقلُ  للُ ع اِّ : قال اْ ابْ مسْ ْ ي  أ ي اَ : ُِ
َ
ِاِ ْا،  : جقال. إن، َ

ََِا ِن�م(( ْا،  ِا، كما ي ِِ )) ََنَ َنا َ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 204 F

2 

Hadist Nabi : 

ْْ لهاب بْ األَ   �َ أحْنا: قال  ِ َّ ْل ا ُُ ََ  
َ
ُْ  بر ة ِ ِ ظن اْحْهة جقلنا إِا َر : ُِْ ِت

ُن ِكتَْراَ : ((جقال! َر   اْ ّا ؟! �سَنص ّا ؟ َْ ْ األَِْضَ َكُتْت ِِ  ُ
َ
ُن َكتُْهَفُر ِ َُ ُّ اّْر َْْل ْْ َ�هْلَُ�ْم يُ َِ قَْ  َكَا 

 َ ِِ ُِ
ْ
َََ ُن َعَ  َِ ْْ َ َكتُ َِ َ  بِاِْمعَْشا

ْْ ا ُّّم يُ َِ  ِِ ِم َُ َِِا  ِِ ِْم
َ
َا َ ِْ ا ُ  َِ ْمَشاِط اََِ يِْ  

َ
ُرْمَشُط بِأ َِ  َ ِ

ْْ ُن نِْيَف َْ َكُتْت
 ِِ ْْ ِ يِْن  ! يَُيّ ُه َلَِْ، َ�

ّ
 إِر
َُ َمٍْْ  َر َ�َا  َحْمَ

َ
اَء إِا َْ

ْْ َصنْ ِِ  ُِ َ اّْراِك ْْ ّّ �َِس ا األْمَر َح َّ َُ  ُ َّ ّْ ا ُِتّم
َ
ِ ل َّ ا َِ

 َ َّ اَ  ا ْْ ِْْتلُ لَِحّنُ�ْم �َْستَ َِ  ِِ َِ َعَ َمنَِم ئْ ّّ ا َِ ((! ُّ َِ َُخا
ْ
اُه ال َِ ََ. 

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 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3231 dan  Muslim no hadist: 1795. 
2 . 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  

َُْل اِ (( َِحسنرم للقاَ لي  بالَْرن اّاُِ ِر بالقيْ كا  َِراَ  ِتفى )) َحسْ اّا  
 .التِ

"Rasulullah  adalah orang yang paling rupawan, orang yang paling bagus fisiknya, 

tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek ". muttafaq alaih . 206F

2 

َُْل اِ (( كا إلا  �لم ب�لمة َع ُا وِواَ حّ  فرم انَِ َِلا َ  ع قُْ  جسلم  َا اِّ ِنا 
ُّ )) . الترم  ُلم الترم وِواَ  َِ اُه اُلَخا َِ

ََ. 

"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 . 207F

3 

ِ العسائ ِ امن اْلتُْ ِاْلتلة)) ُْ اِ َح ر َْك بِ أي،ا: ((إلا َااِ ْء قال ِنا   .َلَر

"Bahwa Rasulullah  apabila dikagetkan oleh sesuatu maka beliau mengucapkan: 

)) هو اهللا ربي ال أشرك به شيئا((  "Dialah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu 

apapun ". H.R. Nasa'I dalam kitab Amalul yaum wa llailah. 208F

4  

َُْل اِ (( ْه لٍ ِنا جرال   .ِتفى التِ)) اُّ يناُ التِ َ ِا حش

"Kasur tempat tidur Rasulullah  terbuat dari kulit yang diisi sabut. Muttafaq alaih. 209F

5 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6943. 
2 . 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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َِ د ِ إا كا ان ه(( ِا ه  َحتماَ ِنا ر يأ تِ َح  إر  ِ الخاَُ ِ األ ب االفر )) ِنا   . َلَر

"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. 

210F

1 

)) ِ َّ ْل ا ُُ ََ َِ يفرمِ م ِْ �سمِْ ِنا مُ  ِ )) مِاَ جي  َِاه َبْ  ا

“Ucapan Rasulullah , jelas dapat dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya.” 

H.R. Abu Daud. 211F

2 

ِ اَا م)) ر �سأل أي،ا إر َاَاه َِ ُحُ  ِنا ((  .َلَر

"Bahwa tidaklah Rasulullah  dimintai sesuatu kecuali beliau  memberikannnya 

atau bersikap diam". H.R. Hakim. 212F

3  

ِ َح  ))  يناُ إر ِاْسْاك ان ه جِلا اَُتقَ ب َ باْسْاكر كا ((  .َلَر

"Bahwa Rasulullah  tidak tidur kecuali  siwak ada di sisinya, dan apabila bangun 

beliau memulai dengan  bersiwak. H.R. Ahmad. 213F

4 

)) ِ َّ ْل ا ُُ ََ ُِ َ )). ْ ِيتخلٍ ِ االسْ  جاج اْضْتٍ ِرر ََ ِر ا كا  اُه َبُْ َ ا َِ ََ. 

“Rasulullah  berjalan di belakang rombongan, lalu beliau mendorong yang lemah 

dan  memboncengnya, memberikan semangat dan mendo'akannya”. H.R. Abu Daud. 

214F

5 

 .ِ الخاََُلَر)) إلا اأت  الب  ب�ر باْيِةَ َِلا اأت  اَر َبر  باْيِة كا ((

"Apabila udara sangat dingin maka beliau menyegerakan shalat dan apabila udara 

sangat panas maka beliau mengakhirkan shalat. H.R. Bukhari. 215F

6  

ْلا َ ِمس  انِ بت ه كا ((   . ِتفى التِ)) إلا اأتن نفث ع نفسِ باالْ

                                                 
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  

ِ َح )) ر اُتتمر ِ راَ ِمس  انِ بت هإلا اكتهن اكتهن ِ راَ َِلا اُتتم كا ((  .َلَر

"Bahwa Rasulullah  apabila memakai celak, beliau melakukannya dengan bilangan 

ganjil, dan bila beristinja' juga melakukannya dengan bilangan ganjil. H.R. Ahmad. 217F

2 

َِبْ  اِ))  ْتهِ اْرر  الَتهة كا ((  ِ َح    . َلَر

"Bahwa Nabi   sangat senang dengan bau-bauan yang wangi". H.R. Ahmad dan 

Abu Daud. 218F

3 

ِ التُِّ ِابْ ِاَِ)) إلا َ اه َمر � هَ َِ �  بَِ لر ُاَ ا أحرا ِ  هاَك ِ ْاا كا ((   .َلَر

"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. 219F

4 

ِ )) إلا حد�ِ َمر صا  كا ((  َِبْ  ا ِ َح    .َلَر

"Apabila Nabi   gelisah dengan sebuah perkara maka  beliau melakukan shalat. 

H.R. Ahmad dan Abu Daud. 220F

5 

)) ِ َّ ْل ا ُُ ََ ِاِ صْ َِ ِاأت  ِضهِ حّ كأنِ ِنَّ َيب يقْل  كا  إلا لَِ احر  اتناهَ 
اُه ُمْسِلمٌ ) صهه�م ِمسا 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.221F

6 

                                                 
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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ِ مسلم)) إلا  لن بيتِ ب َ باْسْاك  كا ((   .َلَر

"Bahwa Nabi   apabila  memasuki rumahnya maka beliau memulainya dengan 

bersiwak. H.R. Muslim. 222F

1  

ِ )) إلا  ع ب َ بنفسِ كا  (( ِ َبْ  ا  .َلَر

"Rasulullah   apabila berdoa beliau memulai dengan berdo'a untuk dirinya. H.R. 

Abu Daud. 223F

2 

)) ِ َّ ْل ا ُُ ََ َِرِ قَْة قمر  كا  َِرِ حّ كأا   .ِتفى التِ)) إلا س اَُناَ 

"Bahwasanya Rasulullah   di saat gembira wajahnya bercahaya seperti bulan 

purnama. Muttafaq alaih . 224F

3 

ِ التُِّ)) يا ح يا قتُْ برحت، َُتنتث: إلا كر�ِ َمر قال كا ((   .َلَر

"Apabila Rasulullah  ditimpa oleh suatu kesusahan beliau berdo'a:  

 ."Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmat-Mu aku minta tolong " يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث

H.R. Tirmizi. 225F

4 

ِ كا (( ْل: يقرَ ُِت ْل  ْ ِ )) إلا مر بآية جترا �سِت  ُه َ َِلا مر َسْال ُألَ َِلا مر بتْ َلَر
 .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. 226F

5  

ْلا إلا مرض َح  ِْ َُل كا (( ِ مسلم)) ِ نفث التِ باالْ  .َلَر

"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 

ِ َح  ِالتُِّ)) ر �رَ يُْ الفَر حّ يَْمَ ِر يَْم يُْ األِح حّ ييِ كا ((  .َلَر

"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. 228F

2 

ِ التُِّ)) ر ي لر أي،ا لن  كا ((  .َلَر

"Bahwasanya Rasulullah  tidak pernah menyimpan sesuatu untuk (persiapan) esok 

hari. H.R. Tirmizi. 229F

3 

ْ حتضي كا ((  .ِتفى التِ)) هاْ ٌساءه جْق اسزاَ ُِ

"Bahwa Rasulullah  mencumbui di atas kain (tidak pada kemaluan) pada saat 

mereka sedang hed". Muttafaq alaih. 230F

4  

ِ التُِّ ِالعسائ)) يتهرى صُْ اسوعْ ِاْمي   كا ((   .َلَر

"Bahwasanya Rasulullah  selalu berpuasa pada hari senin dan kamis". H.R. 

Tirmizi dan Nasa'i. 231F

5 

)) ِ َّ ْل ا ُُ ََ لَِ ِ نْلِ: يْتهِ اَتمْ ِ أأنِ م كا  َهَ ِ َر ِِ )) ِ ُرْ ّتَفٌى َالَت ُِ.  

“Rasulullah  sangat menyukai memulai dari yang kanan dalam setiap 

pekerjaannya; baik dalam bersuci, menyisir rambut dan memakai sandal”. Muttafaq 

’alaih. 232F

6 

)) ِ َّ ْل ا ُُ ََ َّ ع م َحتانِ كا  ّكر ا َِاُه ُمسِلمٌ )) ي ََ. 

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

Muslim . 233F

1 

                                                 
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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ِ : ((ِقال كِْ بْ ِاْ،  َّ ْل ا ُُ ََ ِ )) �رَ إلا لرَ ِ ُفر إر ِ يُْ اْمي    لقلما كا  َلَر
 الخاَُ

"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 . 234F

2 

َْرَُ جِلا كا (( ِ الخاَُ)) ََا  الفررضة ندل جاُتقهن القهلة ييِ ع َاحلتِ حتث    .َلَر

"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 . 235F3 

أ  كا (( ِ العسائ ِابْ ِاَِ)) يقهن بْض َزِاَِ وم ييِ ِر يتِْ  .َلَر

"Nabi  pernah mencium sebagian istir- istrinya lalu pergi shalat tanpa berwudhu 

kembali. H.R. Nasa'I dan Ibnu Majah. 236F

4 

 .ِتفى التِ)) يقهن ِرهاْ ُِْ صائمَ ِنا َملح�م سَ�ِ كا ((

"Bahwa Nabi  saat berpuasa pernah bercumbu dan mencium istrinya, tapi dia 

sangat mampu mengendalikan (syahwat)  dirinya". muttafaq alaih. 237F

5 

 .ِتفى التِ)) اِّ ر يَرق َُلَِ كا ر ي لن إر ِ ِة َِ اشتة كا ((

"Nabi  tidak memasuki rumah istrinya pada waktu malam dan apabila masuk 

rumah maka beliau masuk  pada waktu pagi atau sore hari. Muttafaq alaih. 238F

6  

 َُْل اِ �ِ الْسن ِاَلْاءَ ِنا إلا انصَ ِْ الْص  لن ع ٌسائِ جت نْ ِْ كا ((

 .ِتفى التِ)) إح اُْ

                                                                                                                                                                       
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. 
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"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  

َُْل اِ (( ِ  ِالتُِّ)) القمتص كا َحِ التاب إا  ِ َبْ  ا  .َلَر

Pakaian yang paling disukai Rasulullah  adalah qamis. H.R. Abu Daud dan 

Tirmizi. 240 F

2   

ِ َح  ِالعسائ)) إلا ََا  اَاَة َبْ  كا ((   .َلَر

"Rasulullah  apabila hendak buang hajat maka beliau menjauh". H.R. Ahmad dan 

Nasa'i. 241F

3 

ْْ ُفر إر نراَا ِ اْضحَ كا (( ِِ )) جِلا ق ُ ب َ باالست  جيا جتِ َ�ْتْ وم َل  جتِ ر يق ُ 
 .ِتفى التِ

“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 . 242F

4 

ِ  ِالعسائ) يلِ  اّْال اْسِتتةَ ِريفر َتتِ باَْْ  ِاْدافراا كا (( ِ َبْ  ا  .َلَر

"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. 243F

5 

َْد ِ اْيِة ِرتم كا ((  ِ مسلم)) ي  .َلَر

"Rasulullah  shalat dengan ringkas tapi sempurna". H.R. Muslim . 244F

6 

ر يقُْ ِْ ميِه اُّ ييِ جتِ اْيه  َِ الن اة حّ  َلن اْشم َ جِلا ُلُْ اْشم   كا ((
ِ )) قاُ  .مسلم َلَر

                                                 
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. 
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"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 

 .ِتفى التِ)) حهَْ ِ أْر يهل  أهمة َلنينِمر�ْعَ بْت  ِا بْ االن كا اِّ ((

"Nabi   memiliki tinggi badan yang sedang, jarak antara kedua bahunya menjauh 

(berdada bidang), rambutnya panjang hingga daun telinga. Muttafaq alaih 246F

2  

َُْل اِ ((  .ِتفى التِ)) ِع قِ َََِ لي  باْسهط ِر اهْ َ بْ َلنتِ كا أْر 

"Rambut Rasulullah  berombak, tidak lurus dan tidak keriting, memanajng antara 

telinga dan bahu. Muttafaq alaih . 247F

3 

ْل اِ (( ِ العسائ)) لا م جضة يتختم بِ ِ يمتنِ كا ُْر  .َلَر

"Rasulullah  memiliki cincin dari perak yang dipakai di tangan kanannya". H.R. 

Nasa'i. 248F

4 

َُْل اِ(( أ بْ  النسن    كا  ِ التُِّ ِالعسائ)) ر يتِْ  .َلَر

"Rasulullah  tidak berwudhu lagi setelah mandi". H.R. Tirmizi dan Nasa'i. 249F

5 

َُْل اِ(( أ باال  ِرنَسن باْيا،   كا  ِ  ِالعسائ)) يتِْ ِ َبْ  ا  .َلَر

"Bahwa Rasulullah  berwudhu dengan air satu mud, dan mandi dengan satu sha'." 

H.R. Abu Daud dan Nasa'i. 250F

6 

َُْل اِ(( ييُْ ِْ م أرر وِوة َياُ اسوعْ ِاْمي  ِْ ُّه اهمْة ِاسوعْ ِْ    كا 
ِ  ِالعسائ)) االقهلة ِ َبْ  ا  .َلَر

"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. 251F

7 

                                                 
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. 
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 .ِتفى التِ)) يناُ َِل اْلتن ِر  �لره   كا ((

"Rasulullah  tidur di awal malam dan tahajjud di akhir malam". Muttafaq alaih . 252F

1 

ِ كا (( َّ ْل ا ُُ ََ َُِْْلِ ر َ ِا اشاءَ ِنا َُُ لهُم لب اْش )) يِتُ اْلتاو االتتابْة ُاِراََ 
ِ َح   . َلَر

"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. 253F

2 

)) ِ َّ ْل ا ُُ ََ َّ ِ الُْ ِائة مرة((يقْل  كا  تنفر ا اُه ُمْسِلمٌ )) إنِ لناا ع قلِ ََِ ُأل َِ ََ. 

 “Rasulullah  bersabda: “Sesungguhnya hatiku kelabu dan sesungguhnya aku 

minta ampun kepada-Nya!, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari seratus kali”. 

HR. Muslim. 254F

3 

ْه : (( يقْل  ِنا  ِ ابْ ِاَِ)) إلا َ ا م كررم قُْ جأُرم  .َلَر

"Rasulullah  bersabda: "Apabila datang kepadamu pembesar suatu kaum maka 

muliakanlah dia." H.R. Ibnu Majah. 255F

4 

َِِت� مسحتناَ ِاحَ  ِ زمرة االساكْاا َح: ((يقْل ِنا  ِ ابْ ِاَِ)) ت� مسحتناَ   .َلَر

"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. 256F

5 

َِ ِلحتتم كَْا: ((يقْل  نا ِ  .ِتفى التِ)) ْْ  ْلمْا ِا َالم ْضهحتم قلت

"Rasulullah  bersabda: “Andai kalian mengetahui apa yang kuketahui niscaya 

kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis”. Muttafaq alaih. 257F

6 

                                                 
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. 
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ِ التُِّ ِالعسائ ))َُُِا لكر ُالُ اْ�ا : ((يقْل ِنا   .َلَر

"Rasulullah  bersabda: "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan (mati)". 

H.R. Tirmizi dan Nasa'i. 258F

1  

يلتقتاا جتْرض ُّا ِرْرض ُّا  : ر �ن السلم َا يرتر َلاه جْق وِث لال:((يقْل  ِنا 
ّتَفٌى اَ )) ِلُْما اُّ يه َ باْسُِ ُِ ِِ  .لَتْ

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 

إيا م ِالُْ  جِا الُْ َُّب اَ يثَ ِر تسسْاَ ِر تسسْاَ ِر  ناجسْاَ ِر : ((يقْل  ِنا 
َّ -تاُ ِاَ ِر  هاِضْاَ ِر   ابرِا  ِ�ْنْا   .ِتفى التِ)) إلْانا  -اها  ا

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 .260F

3  

اُه ُمْسِلمٌ )) ر ي�ْا اْلْانْا أفْاء ِر أر اء يُْ القتاِة: ((يقْل ِنا  َِ ََ. 

Rasulullah  bersabda: “Tidaklah orang yang suka melaknat mampu  memberikan 

syafa'at dan terhitung mati syahid  di hari kiamat tidak diterima”. HR. Muslim. 261F

4 

َِْ. : (( ..يقْل ِنا  ْرء ب ُِ َِْ َْرْ اُّ يأت ُْرء ب ِِ )) ِْ ْاَ اّا   لا اْ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 262F

5 
                                                 

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. 
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َّ ِ حاَتَِ : االسلم َلْ االسلم: ((يقْل ِنا  ر يُلمِ ِر �سلمَِ ِْ كا ِ حاَة َلتِ كا ا
َّ يُْ  َّ انِ برا كر�ة ِْ كرب يُْ القتاِةَ ِِْ ُت مسلماَ ُته ا ِِْ جرَ اْ مسلم كر�ة جرَ ا

ِِ )) القتاِة ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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 . 263F

1 

َّ -ر  هاِضْاَ ِر تاُ ِاَ ِر   ابرِاَ ِر  قاُْْاَ ِ�ْنْا : ((يقْل ِنا  ِر �ن . إلْاناَ  -اها  ا
ِِ )) السلم َا يرتر َلاه جْق وِث ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 264F

2 

ةَ ِا قْا اْش   جِا اْش  َُل، ِْ كا ا قْا الُلم  جِا الُلم ظلما  يُْ القتاِ: ((يقْل ِنا 
اُه ُمْسِلمٌ )) حلرم ع َا ُفحْا  ِاءُمَ ِاُتهلْا داَِرم : قهل�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 . 265F

3 

رم التاب: ((يقْل ِنا  َُِْ ََيتم اال احَْ جاحَْا ِ  اُه ُمْسِلمٌ ََ )) إلا  َِ 

                                                 
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 

ِ مسلم)) ر  د�ْا َنفس�م اِ َالم بأُن الب ِن�م: ((يقْل ِنا   .َلَر

Rasulullah  bersabda: "Janganlah kalian menganggap suci diri kalian, Allah yang 

lebih mengetahui siapa yang banyak berbuat baik di antara kalian. H.R. Muslim . 267F

2 

تَُقْن : ((يقْل ِنا 
ْ
َِ جَل َ جَِِْا َكَا َر بُّ  َجاِا

ُِ َصابَ
َ
َحُ ُ ْم اَْمَْْ  ُِْمأ َ

َ
َ ّ َْ تََمّن ََ ْحِتِ�ْ : َر 

َ
ا  اْلُّرّم َ َِ

ا ِوْ  َ ْْ جَاُة َل َْ ُْ اْ ّجِ�ْ إَِلا َكنَ َْ
َ َِ اِ ْو َ  َ ْْ ُْ اََتَاُة َل ِِ )) َكنَ ّتّفٌى َالَتْ ُِ. 

Rasulullah  bersabda: “Janganlah salah seorang diantara kalian berangan-angan 

mati karena musibah yang menimpanya, namun jika mesti harus melakukannya 

maka hendaklah dia mengatakan: 

ا ِوْ  َ ْْ جَاُة َل َْ ُْ اْ ّجِ�ْ إَِلا َكنَ َْ
َ َِ اِ ْو َ  َ ْْ ُْ اََتَاُة َل ا َكنَ َِ ْحِتِ�ْ 

َ
 .اْلُّرّم َ

“Ya Allah hidupkanlah aku selagi hidup itu lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku 

jika kematian itu lebih baik untukku”. Muttafaq ’alaih. 268F

3 

ِ مسلم)) ِْ اُتَا، ِن�م َا ينفن َلاه جلتفْن: ((يقْل ِنا   .َلَر

Rasulullah  bersabda: "Barangsiapa yang mampu memberi manfaat untuk 

saudaranya maka lakukanlah". H.R. Muslim . 269F

4 

َهَ ِِْ كا يِْْ باِ ِالُْ اآللر ِْ كا يِْْ باِ ِالُْ اآلل: ((يقْل ِنا  ْلُ َا ر جِ ي
ِِ )) جلتحرُ ِتفَِ ِِْ كا يِْْ باِ ِالُْ اآللر جلتقن لْاَ َِ ليسحُ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 270F

5 

                                                 
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:  

﴿ ......  ٓ ٰ  َوَما ُذوۦُ  ِّرُسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ َُ ٰ  َوَما َف ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ْ ٱوَ  نَتُهوا ۖ ٱ ّ�ُقوا َ َّ  َّ َ ٱ ِن يدُ  َّ  ﴾ ٧ عنَقاأن لۡ ٱ َ�دن
 ]  ٧: اََ[

"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: 

َّ بْ امرِ بْ الْا   ََ  اْ اه  ا َِ ُأل  ََ ِ َا  َّ ْل ا ُُ :لْ؟ ُِ  َْم الَْاَُ : ((قال َُ اُس
ِِ )) ِ قرَ اْسُِ ع ِْ ارجُ ِِْ ْم  َْر ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 271F

1 

ِ :قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ر   للْا اهنة حّ  ِْنْاَ ِر  ِْنْا حّ تابْاَ َِر : ((قال 
ْه تابِتم ؟ اُه ُمسِلمٌ )) جشْا اْسُِ بين�مَ! َ ل�م ع ْء إلا جْلتم َِ ََ. 

                                                 
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 

َّ بْ ُُِ  َحاُ ! َيرا اّا : ((قال َا اِّ  اْ اه  ا َُِْمْا الَْاَُ ِصلْا األ َجشْا اْسَُِ 
اُه الّت )) ِصلْا باْلتن ِاّا  نتاَُ   للْا اهنة َسُِ َِ ُّ ِابْ ِاَََِ ِّ ِِ. 

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. 273F

2 

 

  Cara mengucapkan salam: 

Allah  berfirman:  

ّيةٖ  ُحّينيُتم �َذا ﴿ نَتحن ْ  ب حۡ  َفَحيطوا
َ
ُن نَ ب ٓ مننۡ  ََ وۡ  َها

َ
ۗ  أ ٓ َّ  ُردطوَها َ ٱ ِن َّ  ََ �َ  ٰ ن  َ�َ

يًبا ءٍ َ�ۡ  ُ�ّ َن  ]  ٨٦:  العساء[ ﴾ ٨ َح

"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) . 

ََن إا اِّ اْ امراا بْ اَيْ  جر  التِ وم َل   جقال . اْسُِ الت�م: جقال �ُ قال َاء 
َّ : وم َاء �لر جقال) اَ: (اِّ  وم ) اَِا: (جر  التِ جتل  جقال. اْسُِ الت�م َِحة ا

َّ ِ�رن ِ: َاء �لر جقال َُِ  ) . وِوْا: (جتل   جقالجر  التَِ . اْسُِ الت�م َِحة ا اُه َبُْ َ ا َِ ََ

 ِالتُِّ 

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. 
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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: 

ِ  اْ َب َيْب  َّ ْل ا ُُ ََ يلتقتاا جتْرض : ر �ن السلم َا يرتر َلاه جْق وِث لال: (قال َا 
ِلُْما اُّ يه َ باْسُِ ِِ ) ُّا ِرْرض ُّا   ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 275F

2 

َُْل اِ : َ قالَب َِاِة اْ  ِ  )) إا َِق اّا  باَِ ِْ ب َُم باْسُِ: ((قال  َِاه َبْ  ا
 . ِالتُِّ

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. 276F

3  

  Orang yang seharusnya terlebih dahulu mengucapkan salam: 

)). �سلم اْينْ ع اْحهَْ ِاالاَ ع القاا َ ِالقلتن ع اْحَْ: ((قال اْ اِّ  اْ َب ُرررة 
 .ِتفى التِ

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 . 277F

4     

                                                 
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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ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ْ ع القاا َ ِالقلتن ع �سلم اْراكِ ع االاَْ ِاالا: (قال َا 
ِِ ) اْحَْ  ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 278F

1 

 

  Mengucapkan salam kepada wanita dan anak-anak. 

َُِ  ِابْ . ِ ٌسْةَ جسلم التنا مر التنا اِّ : اْ َُماء بنُ يدر  َض اِ انرا قالُ اُه َبُْ َ ا َِ ََ

 .ِاَِ

Dari Asma binti Yazid radhiyallah `anha berkata: “Nabi   melewati kami (kaum 

wanita) lalu beliau mengucapkan salam kepada kami”. HR. Abu Daud dan Ibnu 

Majah. 279F

2 

ِِ . يفْلِ كا اِّ : َنِ مر ع صهتاا  جسلم الترم  ِقال اْ ٌَ   ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari Anas  bahwa ia melewati anak-anak lalu mengucapkan salam kepada 

mereka, dan dia berkata: “Nabi  pernah melakukan hal tersebut.” Muttafaq 

’alaih . 280F

3 

 

  Perempuan boleh mengucapkan salam kepada laki-laki jika tidak khawatir 

akan tergoda. 

ْ ينَسنَ ِجاُمة �ستهَ جسلمُ  َ تُ اِّ : ُقال اْ َُ ُانئ بنُ َب ُالِ  يُْ الفت   ُِ
 .ِتفى التِ)). مرحها بأُ ُانئ: ((جقلُ َُ ُانئ بنُ َب ُالِ جقال)) ِْ ُّه: ((التِ جقال

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:  

نَذا ........ ﴿ َۡ  فَإ ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمَدَخ نُموا َّ ََ ٰ  فَ ُ�مۡ  َ�َ َن نُف
َ
ن ٱ عنندن  ّمننۡ  َ�نّيةٗ  أ ۚ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  َّ نَبٗة  ]  ٦١:  اَّْ[ ﴾ ...... َطّي

"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: 

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ْ  ِاّ: (قال َا  ياَى باْسَُِ جِلا لقتتم َح ُم ِ ر  ه وِا الر
ِه إا َِتقِ اُه ُمسِلمٌ ) ُررى  جاَِر َِ ََ. 

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. 282F

2 

ِ : قال اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ ِِ ) ِالت�م: إلا ُلم الت�م َُن اْحتابَ جقْْْا: (قال  ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari Anas  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Apabila ahli kitab (Yahudi dan 

Nasrani) mengucapkan salam kepada kalian maka ucapkanlah “wa’alaikum”. 

Muttafaq’alaih. 283F

3 
 

  Barangsiapa yang melewati majlis yang berkumpul padanya orang Islam dan 

orang kafir maka ucapkanlah salam dan niatkan untuk orang Islam. 

اه ة -مر ع لل  جتِ َلِط ِْ االسلمْ ِاالَ�ْ  رما َا اِّ اْ َُاِة بْ زر  َض اِ ان
ْ  جسلم الترم اِّ -األِواا ِِ . وم ِقٍَ جالَ ج عُم إا اَِ ِقرَ الترم القر�ا َ ِالر ّتَفٌى َالَت ُِ. 

                                                 
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. 

ِ : قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ إلا انت� َح  م إا االتل   جليسلمَ جِلا ََا  َا يقُْ  : ( قال 
َُِ  ِالتُِّ) جليسلمَ جليسُ األِق بأحى ِْ اآللرة  اُه َبُْ َ ا َِ ََ. 

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. 285F

2 
 

  Larangan menunduk saat bertemu: 

ََن: قال اْ ٌَ  بْ ِاْ،  ن ِنا يلق َلاه َِ ص يقِ َينه� ِ؟ قال: قال  َُْل اِ اَْر )) ر: ((يا 
ِ التُِّ ِابْ )) نْم: ((جتألّه بت ه ِرياجهِ؟ قال: قال)) ر: ((َجتلَِِ ِرقهلِ؟ قال: قال َلَر
 .ِاَِ

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. 286F

3 
 

  Fadhilah berjabat tangan: 

ِ : قال اْ الباء  َّ ْل ا ُُ ََ ) ِا ِْ مسلمْ يلتقتااَ جتتياجهاا  إر ِفر اما قهن َا يفتقا: ( قال 
َُِ  ِالتُِّ اُه َبُْ َ ا َِ ََ. 

                                                 
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. 

ِقْا  ياجهْاَ َِلا ق مْا ِْ ُفر  ْانقْا كا َصهاب اِّ : (قال اْ ٌَ   ِ ) إلا   َلَر
ُِط  .الَباَ ِ األ

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. . 288F

2 
 

  Cara menjawab salam dari orang ketiga: 

ِ : قالُ اْ ع�شة  َّ ْل ا ُُ ََ ِالتِ اْسُِ َِحة : قالُ) ُّا َبرن يقرَ الت، اْسُِ: ( قال و 
َّ ِ�رن َِ  رى ِار ََى ِِ . ا ّتَفٌى َالَت ُِ . 

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 289F

3 

ََن إا اِّ  ِ َح  )) الت، ِع َبت، اْسُِ: ((إا َب يقرئ، اْسُِ َ جقال: جقال  َاء  َلَر
 ِ  .َِبْ  ا

Seorang laki-laki datang kepada Nabi  berkata: "Bapakku berkirim salam 

untukmu, Nabi  bersabda:  "Alaika wa ala abikassalam". H.R Ahmad dan Abu 

Daud.290F

4 

  Anjuran berdiri untuk menghormati orang yang datang atau membantunya 

َُن اِّ  قْمْا إا : ((إلِ جتاء جقال اْ َب ُْت  َا َُن قررُة ندْْا ع ح�م ُْ  بْ ِْال جأ
ْه: ((ِ� لفَ.ِتفى التِ)) ُت  م َِ قال لْ�م ِ َح )) قْمْا إا ُت  م جأندْ  .َلَر

                                                 
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 

ْل اِ :  اِ انرا قالُاْ ع�شة َض ِ ر بُر ََيُ َح ا كا َأهِ ُمتا ُِ يا  ِْ جاُمة كرُ  ِا 
ََِلسرا ِ للسَِ ِنا إلا  لن  َِرراَ كنُ إلا  للُ التِ قاُ إلراَ جألّ بت ُاَ ِقهلراَ  اِ 

ََِلستِ ِ للسرا ِ  ِالتُِّ. الترا قاُِ إلَِ جألّ  بت هَ جقهلتَِ  ِ َبْ  ا  .َلَر

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. 293F

3 

 

  Makruh berdiri untuk menghormati orang tertentu: 

َُْل اِ : قال اْ ِْاِرة  ْء ِقْ ه ِْ : ((يقْل ُمُْ  ال قتاِا جلتَه ِْ سه َا يتمَن ِ اَْر
ِ  ِالتُِّ)) اّاَ ِ َبْ  ا  .َلَر

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.294F

4 

 

 

                                                 
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: 

حّ  فرم انَِ َِلا َ  ع قُْ جسلم  كا إلا  �لم ب�لمة َع ُا وِواَ  َا اِّ  اْ ٌَ  
ُّ . الترم  ُلم الترم وِواَ  َِ اُه اُلَخا َِ
ََ. 

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 .295F

1 

 

  Mengucapkan salam untuk jama'ah: 

َُْل اِ  اْ   بْ َب ُالِ  َدئ اْ اهمااة إلا مرِا َا �سلم َح ُم  َِدئ : ((قال َا 
ِ )) اْ اهلْ  َا ير  َح ُم ِ َبْ  ا  .َلَر

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. 296F

2 

 

  Larangan menjawab salam saat buang hajat: 

َُْل اِ  ََِ مر ِ ِ مسلم. يهْل جسلم التِ جلم ير  التِ اْ ابْ امر َض اِ انرما َا   َلَر

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 . 297F

3 

أ وم ااتَّ إلِ جقال َنِ َ  اِّ  اْ االراَر بْ قنفّ  : يهْل جسلم التِ جلم ير  التِ حّ  ِْ
ُ َا َلكر ا(( َِن إر ع ُررإَ كُر ِ  ِالعسائ)) ِ اد  ِ َبْ  ا  .َلَر

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. 

م بْ ابْ اها  ِ�ْ اّا  ج: اْ َب َرة قال  : جقال إا ِج  اه  القي  َ ْا اِّ : قالكنُ َ َر
ِتفى )) مرحها بالقُْ َِ باْْج  ِْ لدايا ِر ن ا : ((َ�تْة َ جقال: قاْْا)) ِْ اْْج ؟ َِ ِْ القُْ ؟((
 .التِ

Dari Abi Jamrah berkata: aku menjadi penterjemah antara Ibnu Abbas dan orang-

orang. 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 . 299F

2 

 

  Makruh mengucapkan salam dengan kalimat: Alaikassalam. 

ر  قن الت، اْسَُِ ِل�ْ : ((الت، اْسُِ َ جقال: جقلُ َ تُ اِّ : قال اْ َابر بْ ُلتم 
ِ  ِالتُِّ)) اْسُِ الت،: قن ِ َبْ  ا  .َلَر

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 . 300F

3  

ِ )) جِا الت، اْسُِ تتة االْ : ((ِ� لفَ ِ َبْ  ا  .َلَر

 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:  

﴿  ٰ َهاََ �ط
َ
نينَ ٱ َ َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا ُوا نَ�ٰ  منن ُُ ٰ َرزَقۡ  َما تن َطّي ْ �ۡ ٱوَ  ُ�مۡ ََ ُروا ن  ُُ ّ ََ َ�عۡ  ِنيّاۦُ  ُكنُتمۡ  َِن َن : القرة[ ﴾ ١ ُبُدو
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:  

نينَ ٱ ﴿ َّ  ََ ّ ٱ ِرُّسوَل ٱ يَتّبنُعو  ٱ َّ�ن
ُ
�ۡ ّ نيٱ ّّن ُۡ  أَ�نُدونَهُ  َّ ٰ ّووۡ ٱ �ن  عننَدُهمۡ  ُتوً�اَم ن ٱوَ  ةن َرة

  ينيلن ِۡ
ۡ
 ُمرُُهميَُ

ن   ٱب
ۡ ٰ َوَ�نۡ  ُروفن َمعۡ ِ  ٱ َعنن  ُهمۡ َهٮ

ۡ رن ِ
َُ لط وَ  ُمن نَ�ٰ ٱ َُِهمُ  ُ�حن ّي َّ ٰ �َۡ ٱ هنمُ َعََيۡ  َوُ�َحّرنمُ  تن ل  ]  ١٥٦: اراراَ[ ﴾ ........ �نَث ََ

"(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: 

ِ : قال اْ امر بْ َب ُلمة  َّ ْل ا ُُ ََ َ ِننُ ي ُ  َيب ِ اْيهفة جقال كنُ ِِِاَ ِ حتر 
 ِ َّ ْل ا ُُ ََ َّ ! يا ُِِ: ((و  . جما زالُ  ل، ُْمر بْ )) َ ِت بتمتن،َ ِت اا يلت، - ْاا–ُم ا
 ِِ ّتَفٌى َالَتْ ُِ 

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 

  ْ ِ : قال اْ ابْ مسْ َّ ْل ا ُُ ََ ّكر: (قال  ّكر  اُم اِ ِ َِل ُْاِِ  جلتقن حْ ي : ِْ ٌس َا ي
 ِ َّ �ِلَرُهَ جِنِ �ستقهن ُْاِِ َ ي اَ ِرمنن اْهتث ِا كا ييتِ ِنِ  ا َِ  ُ

َ
ِ ِّ
َ
َِاه ابْ حهاا ) ِ َ
 .ِابْ اْس�

Dari Ibnu Mas'ud  berkata: “Rasulullah   bersabda: “Apabila salah seorang 

kamu makan hendaklah mengucapkan bismillah, maka jika lupa mengucapkan 

bismillah di awalnya, ucapkanlah:  ُِلَره� َِ  ُ
َ
ِ ِّ
َ
َ ِ ِ َّ    ا

 (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  ”. HR Ibnu 

Hibban dan Ibnu Sunni. 302F

2 

 

  Makan dan minum harus menggunakan tangan kanan: 

َُْل اِ  إلا َُن َح  م جلتأُن بتمتنِ َ َِلا ْب : ((قال اْ ابْ امر َض اِ انرما َا 
 .ِ مسلمَلَر)) جليَب بتمتنِ   جِا اْشتَاا يأُن َشماِ ِ�َب َشماِ

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. Muslim303F

3 

 

  Bernafas saat minum di luar gelas. 

ِ : قال  اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ َِمرَ: ((كا يَنف  ِ اَْاب وِواََ ِرقْل َا  َِبرََ  )). إنِ ََِىَ 
 ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

                                                 
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 ’alaih1 

 

  Cara memberi minum kepada orang lain:. 

ِ  اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ َه َبْ ب�ر  َا  ِاْ �سا ِاْ يمتنِ َاراب  َ جَبَ َت بل  ق  أتِ بماءَ 
ِِ ) ْ جاأليمْاأليم: (وم َاَى األاراب  ِقال ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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.305F

2 

 

  Larangan minum dengan berdiri: 

ر اْ اَْب قائما  َا اِّ : اْ َب ُْت  اْ َُ  ِ مسلم. َز  .َلَر

Dari Abu Sa'id Al khudri  “bahwa Nabi   menghardik orang yang minum sambil 

berdiri”. H.R. Muslim . 306F

3 

ََِ �َب قائما جقال ِ َا اِّ  اْ َب ُرررة  َ� ك َا ََب : ((الِ؟ قال: قال)) قِ: ((ََى 
ِ َح  ِالاَ�)) جِنِ ق  ْب ِْ، ِْ ُْ ْ ِنَِ اْشتَاا: ((رَ قال: قال)) ِْ، اار؟  .َلَر

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.307F

4 

 

 

                                                 
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: 

ِ : قال اْ حّيفة  َّ ْل ا ُُ ََ ر  لِسْا اَررر ِر اليهاََ ِر �َ�ْا ِ �نتة اُِّ : (يقْل ُمُْ 
ِِ ) الفضة  ِر  أُلْا ِ صهاجرا  جِنرا ام ِ النتا  ِ ّا ِ اآللرةِ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 308F

1 

 

  Cara memakan makanan: 

ِ : قال اْ كِْ بْ ِاْ،  َّ ْل ا ُُ ََ ِ يأُن بَِث َصابنَ ِرلْى ي ه قهن َا يم كا  سهرا َلَر
 .مسلم

Dari Ka'ab bin Malik  berkata: Rasulullah  makan dengan menggunakan tiga 

jari dan menjilat tangannya sebelum diseka. H.R. Muslim . 309 F

2  

ِ  اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ إلا ُقَُ لقمة َح  م  : (كا إلا َُن ُْاِاََ لْى َصابِْ الِث ِقال َا 
جِن�م ر   َِا ِ : (َِمر َا �سلُ القيْة  قال) را األلى ِلأُلراَ ِر ي ارا ْلشتَااجلتمط ان

اُه ُمسِلمٌ ) َُ ُْاِ�م الب�ة َِ ََ. 

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 . 310 F

3 

ِ : اْ ابْ امر َض اِ انرما قال َّ ْل ا ُُ ََ ن بْ اَمر ْ حّ �ستألا َصهابِ   ن�  َا يقرا اَْر
 .ِتفى التِ

                                                 
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. 



133 

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma berkata: Rasulullah  melarang seseorang 

makan dua biji kurma sekaligus kecuali bila temannya mengizinkannya. 

Muttafaq alaih. 311F

1  

لأُن َح  م بتمتنِ َ ِليَب بتمتنَِ ِلألّ بتمتنَِ ِلْط : ((قال َا اِّ  اْ َب ُرررة 
ِ ابْ ِاَِ)) بتمتنِ  جِا اْشتَاا يأُن َشماِ َ ِ�َب َشماَِ ِرَْي َشماَِ ِرألّ َشماِ  .َلَر

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.312F

2 

 

  Ukuran makanan yang dimakan 

ِ  اْ ِق اُ بْ ِْ  ي�رب  َّ ْل ا ُُ ََ ِا مد � � ِعء ْاَ ِْ بََْ بسِ : ((يقْل قال ُمُْ 
اُه ََ )) ابْ � ُ َُِ  يقمْ صلهَِ جِا كا ر دالةَ جَلث لَْاَِِ ِولث َْابَِ ِولث ّفسِ َِ

ُّ ِابْ ِاَِ ِّ ِِ  .الّت

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. 313F

3 

 

  Larangan mencela makanan: 

ْ: قال اْ َب ُرررة  ُُ ََ ِ ِا عب  َّ ِِ : ُْاِاَ قط ل ا ّتَفٌى َالَت ُِ ِ  ر�ِ   .إا اأتراه َُلِ َِا كُر

                                                 
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: 

اِْجر يأُن ِ ُهْة َِْاء ِاالِْْ يأُن ِ ِع : ((قال اْ ابْ امر َض اِ انرما اْ اِّ 
 .ِتفى التِ)) ِاح 

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.315F

2 

 

  Fadhilah memberi makan dan berbagi makanan: 

َُْل اِ  ُْاُ اْْاح  ي�ف اروعَْ : (يقْل اْ َابر بْ اه  اِ َض اِ انرما قال ُمُْ 
ِ مسلم) ألَ�ْة ي�ف المانتةُِْاُ اروعْ ي�ف األَ�ْةَ ُِْاُ ا  .َلَر

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.316F

3 

ِ  اْ َّ ْل ا ُُ ََ  ُأل 
َِ ََ َّ بْ امرِ َض اِ انرما َا  ُِ لْ؟ قال: اه  ا  َْم : (َُ اُس
ِِ ) الَْاَُ ِ قرَ اْسُِ ع ِْ ارجُ ِِْ ْم  َْر ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 317F

4 

                                                 
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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ِ : قال اْ َب َيْب األنياَُ  َّ ْل ا ُُ ََ ِ . إو إلا َت بَْاُ َُن ِنِ ِ�ْث بفضلِ  كا  َلَر
 .مسلم

Dari Abu Ayyub Al Anshari  berkata: Rasulullah  bila dihadiahkan makanan 

maka beliau memakan (sebagiannya) dan mengirim sisanya kepadaku . HR. 

Muslim .318F

1 

 

  Anjuran memuji makan yang dimakan:   

ِا ان نا إر اْنَ ج ع بِ : ُأل َُلِ األ ُ جقاْْا اْ َابر بْ اه  اِ َض اِ انرما َا اِّ 
اُه ُمسِلمٌ ) نْم األ ُ اْنَ نْم األ ُ اْن: (جتْن يأُن  ِرقْل َِ ََ. 

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. 319F

2 

 

  Larangan meniup minuman: 

َُْل اِ: َنِ قال  اْ َب ُْت  اْ َُ  َِا ينفخ ِ اَْاب  ن�  . اْ اَْب ِ ولمة الق ََ 
ِ  ِالتُِّ ِ َبْ  ا  . َلَر

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.320F

3 

 

  Orang yang memberi minum, dialah yang terakhir minum: 

َُْل اِ : قال اْ َب قتا ة  م ْ�اَ : (ِ� �لره قال لَهنا  ُّ ) . إا ُا  القُْ �لُر ِّ ِِ اُه الّت َِ ََ 

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 . 321F

1 

                                                 
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. 
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  Anjuran makan secara bersama: 

ِح  بْ حرب اْ َبتِ اْ َ ه ِ : اْ  َّ ْل ا ُُ ََ ِ : قاْْا َا َصهاب  َّ ْل ا ُُ ََ إنا نأُن ِر ٌشهنَ ! يا 
َّ يهاَك ل�م جتِ جاَتمْْا: (قال. نْم: قاْْا) جلْل�م  فتقْا: (قال ) ع ُْاِ�مَ ِالكرِا اُم ا

ِ  ِابْ ِاَِ  .َِاه َبْ  ا

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. 322F

2 

 

  Memuliakan tamu dan menjamunya dengan sendiri: 

Allah  berfirman:  

ٰ  َهۡل  ﴿ تَٮ
َ
يُث  َك � ۡ ٱ هنيمَ َ�ٰ ِنبۡ  فن َضيۡ  َحدن ِ ُۡ ْ  ِنذۡ  ٢ َرمن�َ ُم ْ  هن َعََيۡ  َدَخَُوا ۖ مٗ َسَ�ٰ  َ�َقاُِوا ََ  مٞ قَوۡ  مٞ َسَ�ٰ  قَاَل  ا ُرو َُ ن  ٢ مط
هۡ  ِنَ�ٰ  فََراغَ 

َ
ٓ  ۦَنهن أ نعنجۡ  ءَ َفَجا ََ  قَاَل  هنمۡ ِنَ�ۡ  أٓ َ�َقّرَ�هُ  ٢ َسمن�ٖ  لٖ ب

َ
�  

ۡ
ََ تَُ  ]  ٢٧  ٢٤َ: اّاَرا [ ﴾ ٢ ُ�َُو

"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 diam-

diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. 

Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda 

makan." (Q.S. Az Dzariyat: 24-27 ) 

ِ   اْ َب ْر  اْحِْ  َّ ْل ا ُُ ََ ِْ كا يِْْ باِ ِالُْ اآللر  جلتحرُ ِتفِ : (قال َا 
ِ : قاْْا) َائد ِ َّ ْل ا ُُ ََ لْ،  جرْ  ِاْضتاجة وِوة َياُ جما كا َِاء. يِِْ ِللتِ: (قال! ِِا َائد ِ يا 

ِِ ) ص قة التِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

                                                                                                                                                                       
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.323F

1 
 

  Sikap duduk saat makan: 

ِ : قال  اْ َب َهتفة  َّ ْل ا ُُ ََ اُه الخاَُ ) إَ ر �ُن ِتح،ا: ( قال  َِ ََ. 

Dari Abu Juhaifah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Aku tidak pernah makan 

dalam keadaan duduk bertelekan”. HR. Bukhari . 324F

2 

ِ : قال اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ اُه ُمسِلمٌ . َاْساَ ِقْتاَ يأُن  مراَ  ََيُ  َِ ََ . 

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. 325F

3 

َّ بْ َ   ِ  َُ يُ ْلنِ : قال  اْ اه  ا َّ ْل ا ُُ ََ ِا : جقال َاراب. ع َ�هَتِ يأُن أاة جتَا 
 ِ َّ ْل ا ُُ ََ َّ َْل� اه اَ كررماَ  ِْم َْل� َهاَاَ انت ا: (ُّه اهلسة؟ جقال  ِ  ) إا ا َِاه َبْ  ا

 .ِابْ ِاَِ

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.326F

4 
 

  Cara makan orang yang sibuk: 

ِ : قال اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ ْ د بتمرَ جتْن اِّ  َت  ِ� . تفدَ يأُن ِنِ َُِ لَرْايقسمِ ُِ
 ْ ِ مسلم. َُِ حَيَا: َِاية ُز  .َلَر

                                                 
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 . 327F

1 

 

  Menutup bejana dan menyebut Asma Allah sebelum tidur: 

ِ اْ َابر  َّ ْل ا ُُ ََ َُِفئ ميهاح،َ ِالكر اُم اَِ : ... ((قال َا  َِِلى باب،َ ِالكر اُم اَِ 
 .ِتفى التِ)) َِِك ُقاءك ِالكر اُم اَِ ِخر إناءك ِالكر اُم اَِ ِْْ  ْرض التِ أي،ا

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 .328F

2 

   

  Makan bersama pembantu: 

إلا َ  َح  م لا ِِ بَْاِِ  جِا ْم َلسِ َِِْ جلتناِِ لقمة : (قال اْ اِّ   اْ َب ُرررة 
َِِ -َِ َُلة َِ َُلتْ-َِ لقمتْ  ُّ )   جِنِ ِ� ا َِ اُه اُلَخا َِ

ََ 

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 . 329F

3 

 

  Apabila masuk waktu Isya, hendaklah tidak terburu-buru menyelesaikan 

makan malam: 

َِقتمُ اْيِة جاب وِا بالْشاء: ((قال اْ اِّ  اْ ٌَ  بْ ِاْ،  ن الْشاء  ِتفى )) إلا ِِ
 .التِ

                                                 
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 . 330F

1 

 

  Cara makan memakai nampan: 

إلا َُن َح  م ُْاِا جِ يأُن ِْ َع اْيهفةَ : ((قال اْ ابْ اها  َض اِ انرما اْ اِّ 
ِ  ِابْ ِ)) ِل�ْ لأُن ِْ َُفلرا  جِا الب�ة  ال ِْ َاُِا ِ َبْ  ا  .اََِلَر

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. 331F

2 

 

Yang harus diucapkan dan dilakukan apabila makan atau minum susu: 

َُْل اِ ... اْ ابْ اها  َض اِ انرما  َا : إلا َُن َح  م ُْاِا جلتقن: ((قال َا 
َ
اَْلُّرّم بَاَِْك ّ

َ َِلا ُق لنا جلتقن ُِ نْ ِِ ا  َ ْْ ْمنَا َل ِْ ُْ
َ
َ َِ  ِِ َ جِنِ لي  ْء َدئ ِْ  اَْلُّرّم بَاَِكْ : ِكتْ ُِ نْ ِِ زِْ نَا  َِ  ِِ َا ِكتْ

َ
ّ

ِ  ِالتُِّ)) الَْاُ ِاَْاب إر اْل  ِ َبْ  ا  .َلَر

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma bahwa rasulullah   bersabda: "Apabila 

salah seorang di antara kalian telah selesai makan makanan maka ucapkanlah: 

 ُِ نْ ِِ ا  َ ْْ ْمنَا َل ِْ ُْ
َ
ََِ  ِِ َا ِكتْ

َ
 اَْلُّرّم بَاَِْك ّ

“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: 

َا كِ  
َ
ُِ اَْلُّرّم بَاَِْك ّ نْ ِِ زِْ نَا  َِ  ِِ  تْ

“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  

ِتفى )) إا ِ  ُما: ((ْب لناَ وم  ع بماء جتمضمض ِقا ِ انرما َا اِّ اْ ابْ اها  َض ا
 .التِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma bahwa Rasulullah  minum susu 

kemudian meminta air untuk berkumur-kumur, seraya bersabda: 

"Sesungguhnya susu itu mengandung lemak". muttafaq alaih .333F

2 

  

  Doa setelah selesai makan: 

ا : ِْ َُن ُْاِا وم قال: ((قال اْ ِْال بْ ٌَ  َض اِ انرما َا اِّ  َّ َُ َمِ�ْ  َْ ُْ
َ
َ ُْ ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
اَ

ٍة ِفر ِ ِا  ق ُ ِْ لنهِ ّْ َر قُ َِ  ْ�ّ ِِ ٍل  ْْ ِ َح
ْْ ْْ َم ِِ  ِِ َََزقَِنتْ َِ (( ِ ِ َبْ  ا  .َلَر

Dari Mu'az bin Anas radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi  bersabda: 

Barangsiapa yang selesai makan lalu mengucapkan: 

ةٍ  ّْ َر قُ َِ  ْ�ّ ِِ ٍل  ْْ ِ َح
ْْ ْْ َم ِِ  ِِ َََزقَِنتْ َِ ا  َّ َُ َمِ�ْ  َْ ُْ

َ
َ ُْ ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
 اَ

“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.334F

3 

ْحِفأ : (كا إلا َجن ِائ  ِ قال َا اِّ  اْ َب َِاِة  َِ  َ ْْ ِِ َم  ِكتْ
َ
ن ََ هَا ُِ تّهاَ  َُ اَ  ْْ َِ ِِ َك َْمُ ِ 

ْ
َر اَ َِ

ّ�نَا ََ  ُِ َر ُمْستَْنَ  َ�نْ َِ  ،ٍ َّْ ُّ ) ُم َِ اُه اُلَخا َِ
ََ. 

Dari Abu Umamah  bahwa Nabi   apabila mengangkat jamuannya (setelah 

selesai makan) maka beliau mengucapkan doa: 

ْحِفأ  َِ  َ ْْ ِِ َم  ِكتْ
َ
ن ََ َها ُِ تّهاَ  َُ اَ  ْْ َِ ِِ َك َْمُ ِ 

ْ
ّ�نَا اَ ََ  ُِ َر ُمْستَْنَ  َ�نْ َِ  ،ٍ َّْ َر ُم َِ 

“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. 335F

4 
                                                 

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. 
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َُْل اِ : قال ب َيْب األنياَُ اْ َ َق : ((إلا َُن َِ ْب قال كا  َُ َِ َم  َْ ُْ
َ
َ ُْ ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ اََْمُ  

ا ََ ُ َ�َْر
َ
َن ِ َْ ََ َِ  ُِ َِ ّْ َُ َِ (( ِ ِ َبْ  ا  .َلَر

Dari Abu Ayyub Al Anshari  berkata: Apabila Rasulullah  selesai makan dan 

minum beliau mengucapkan:  

ا  ََ ُ َ�َْر
َ
َن ِ َْ ََ َِ  ُِ َِ ّْ َُ َِ َق  َُ َِ َم  َْ ُْ

َ
َ ُْ ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ  اََْمُ  

Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum dan menjadikannya 

nikmat dan jalan keluar". H.R. Abu Daud. 336F

1 

ِ : قال  اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ َّ لْ: (قال  أ اْ الْه  يأُن األُلة  جتهم ه التراَ ِ�َب إا ا
اُه ُمسِلمٌ ) اَْ�ة  جتهم ه الترا َِ ََ. 

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. 337F

2 

 َُ تْ ََ �ْ
َ
ا َ َِ َُ َ جَلََ، اََْمُ  َعَ  ْحتَتْ

َ
ََِ  َُ َ يْ َُ َِ  َُ ْ�نَتْ

َ
ََِ  َُ ْمنَتْ

َ
َ َِ  َُ َقتْ ُْ

َ
َ َِ  َُ ْم َْ ُْ

َ
ِ َح . اْلُّرّم َ  .َلَر

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. 338F

3 

ِ : قال   اْ ٌَ     َّ ْل ا ُُ ََ اَم  َِ إر كا اُّ َاَاه : ِا َنْم اِ ع اه  نْمة جقال: (( قال 
 .َِ ابْ ِاََِلر)) َجضن اا َلّ

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. 339F

4 

 

 

                                                 
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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  Waktu tamu masuk dan keluar: 

Allah  berfirman:  

﴿  ٰ َهاََ �ط
َ
نينَ ٱ َ َّ  ْ ْ تَدۡ  ََ  َءاَمُنوا ّن ٱ ُ�ُيوَت  ُخَُوا ٓ  َّ�ن َّ ن ِ َ

َ
ََ يُؤۡ  أ رن�نَ َ�ٰ  َ�ۡ�َ  َطَعا�ٍ  ِنَ�ٰ  لَُ�مۡ  َذ ٰ  ظن نۡ َوَ�ٰ  هُ ِننَٮ  ِنَذا �ن

يُتمۡ  ْ دۡ ٱفَ  ُد�ن نَذا ُخَُوا ْ ٱفَ  ُتمۡ َطعنمۡ  فَإ وا ُ ََ  نتَ�ن �َ  ٔۡ َ� َۡ مُ  َو َن يٍثو  نن َدن  ]  ٥٣:  ارحداب[ ﴾ ....... �ن

"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: 

َِاََْحُْرمْ  ِفْر َُْرْم  ِْ ا َِ َََزْ�تَُرْمَ  ِ مسلم. اْلُّرّم بَاَِْك َُْرْم ِكتَْما   .َلَر

YA Allah, berkahi rezki yang telah Engkau berikan kepada mereka, ampuni dosa 

mereka dan kasihi mereka . H.R. Muslim . 340F

1 

َر : (َ جتاء به ِزرَُ جأُنَ وم قال اِّ َاء إا ُْ  بْ اها ة  َا اِّ   اْ ٌَ   ََ ْك
َ
َ

 ُْ َُ ََِصلّ بَْرا
َ ْ
ُ�ُم األ َِ ا َْ َُ َن  َُ

َ
ََِ َا  ْْ َِئَِ�ةُ  ِانَْ ُ ُم اّْيائُِم َم

ْ
َُِ  ِابْ ِاَِ) َالَتُْ�ُم اْ اُه َبُْ َ ا َِ ََ. 

Dari Anas  bahwa Nabi  mendatangi Sa’ad bin Ubadah  lalu Sa’ad 

menghidangkan roti dan minyak, maka Rasulullah  makan kemudian Nabi  

mengucapkan: 

 َُ َن  َُ
َ
ََِ َا  ْْ َر ِانَْ ُ ُم اّْيائُِم ََ ْك

َ
َِئَِ�ةُ َ َم

ْ
ُْ َالَتُْ�ُم اْ َُ ََِصلّ بَْرا

َ ْ
ُ�ُم األ َِ ا َْ 

(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. 341F

2. 

Doa yang diucapkan untuk orang yang memberi minuman: 

 ْ َِ َقا َُ  ْْ َِ ِى  ُْ
َ
َ َِ َمِ�ْ  َْ ُْ

َ
َ ْْ َِ ْم  ِْ ُْ

َ
ِ مسلم. اْلُّرّم َ  .َلَر

                                                 
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 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2055. 
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Adab Di Jalan Dan Di Pasar 

 

  Hak jalan: 

ِ : جقاْْا!) إيا م ِاهلْ  ِ الَرقا : (قال اْ اِّ   اْ َب ُْت  اْ َُ  َّ ْل ا ُُ ََ ِا ّا ! يا 
ِ . نته ث جترا: ِْ لاْسنا ب  َّ ْل ا ُُ ََ ِِا : قاْْا) جِلا َبيتم إر االتاْ  جأاَْا الَررى حقِ: (جقال 

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ َ ِاّ  اْ : (؟ قالحى الَررى يا  َ  اْسَُِ ِألمر باالْرَِ ِض الصَ ِ�ٍ األلىَ ِ
ِِ ) االنحر ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 343F

1 

إِا ر : قال. إنما قْ نا لنْ ِا بأ   قْ نا نتّاكر ِنته ث: جقلنا) اَتعهْا لاْ  اْيْ ا : (ِ� لفَ
ِحسْ اْكُ: جأ ِا حقرا َ  اْسَُِ  اُه ُمْسِلمٌ . ِض الصَ ِ َِ ََ. 

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. 344F

2 

ِ ) ِ نتَْا االلرَْ ِ ر ِا اْضال: (ِ� لفَ ِ َبْ  ا  .َلَر

Dalam riwayat lain: "Bantulah orang yang membutuhkan pertolongan dan tunjuki 

jalan bagi orang yang tersesat. H.R. Abu daud.345F

3 

 

 

 
                                                 

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: 

َِ يتقلِ ِ اهنة ِ أترة : (قال اْ اِّ   اْ َب ُرررة  ََ ََيُ  قَْرا ِْ ظرر -لق  
ْلُ االسلمْ -الَررى اُه ُمْسِلمٌ ) كنُ   َِ ََ. 

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.346F

1 

 

  Larangan meludah di arah kiblat, di jalan dan di tempat lain. 

َُْل اِ   اْ حّيفة  ِ )) ْ  فن تاه القهلةَ َاء يُْ القتاِة  فلِ بْ اتعتِِ: ((قال َا  َلَر
 ِ َِبْ  ا  .ابْ لدرمة 

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. 347F

2  

 

  Menjaga kondisi hewan tunggangan saat berjalan dan larangan singgah di 

tengah jalan pada malam hari: 

ِ : قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ إلا ُاجر م ِ اْيِ جأاَْا اسبن حُرا ِْ األَضَ َِلا : (قال 
تم جاَتعهْا الَررى  جِنرا ُرق ُاجر م ِ اه ب جأساْا الترا اْسَْ ِ�ا َِا برا  نقتراَ َِلا اُر

اُه ُمسِلمٌ ) الِابَ ِِأِى ااْاُ باْلتن َِ ََ. 

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. 348F

3 

                                                 
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: 

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ََِ ُمهاَ إلا با،َ َِلا اأتىَ َِلا اقتض: (قال َا  ََ  َّ اُه ) َحم ا َِ ََ

 ُّ َِ  .اُلَخا

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Allah merahmati seorang 

lelaki yang tenggang rasa bila menjual, membeli, dan bila menuntut haknya”. HR. 

Bukhari. 349F

1 

 

  Membayar hutang saat jatuh tempo: 

ِ   اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ّتَفٌى ) َِن الن� ظلمَ َِلا َ هن َح  م ع مِء جلتَهن : (قال َا  ُِ

 .ِِ َالَتْ 

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. 350F

2  

 

  Menunda piutang dari orang yang sedang kesusahan: 

ِ   اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ إلا َ تُ ِْ اَ : كا  اَر ي ايْ اّا َ ِنا يقْل لفتاه: (قال َا 
َّ جتتاِز انِ َّ َا يتتاِز اناَ جلق ا ِِ ) جتتاِز انِ  لْن ا ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 351F

3 

 

                                                 
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:  

﴿  ٰ َهاََ �ط
َ
نينَ ٱ َ ْ َءاَمُنوٓ  َّ ّصََوٰ  نُودنيَ  ِنَذا ا َن ْ َعوۡ سۡ ٱفَ  ُمَعةن ُۡۡ ٱ من يَوۡ  منن ةن ِ ن ٱ رن ذنكۡ  ِنَ�ٰ  ا ْ وَ  َّ ٰ  عَۚ يۡ ۡ�َ ٱ َذُروا  َخۡ�ٞ  لنُ�مۡ َ�
ََ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  َِن ّلُ�مۡ  نَذا ٩ ََُمو َيتن  فَإ ْ ٱفَ  ةُ ِّصََوٰ ٱ قُضن وا ُ  ٱ �ن  نتَ�ن

َ
ْ �ۡ ٱوَ  ضن �ۡ� ن ٱ لن فَۡض  منن َتُغوا ْ ذۡ ٱوَ  َّ َ ٱ ُكُروا َّ 

َُّ�مۡ  �َكثن�ٗ  ََ ُ�فۡ  ّلَع  ]  ١٠  ٩َ: اهمْة[ ﴾ ١ َنُحو

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:  

َۡ  لٞ َو�ۡ  ﴿ ن ّفنفن�َ ّل ََ نينَ ٱ ١ ُم ْ �ۡ ٱ ِنَذا َّ َۡ  َّاسن ٱ َ�َ  َتاُِوا َ ََ َتوۡ � و َ�ُِوُهمۡ  �َذا ٢ فُو
َ
ََ ُ�ۡ  ّوَزنُوُهمۡ  أ و ُ ََ  ٣ �ن

َ
� 

ٰ  َ�ُظنط  ََ ْو
ُ
ّ�ُهم �نَك أ

َ
ََ ّمبۡ  � َوۡ  ٤ ُعوثُو ي�ٖ  �ٍ �ن نَرّأن  َّاُس ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ  ٥ َعظن  ]  ٦  ١َ: االَففْ[ ﴾ ٦ ََمن�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِ

"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: 

ِ : قال  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ِِ ) اَلٍ ِنفقة ْلسلْةَ اهقة ْلر� : (يقْل ُمُْ  ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

Dari Abu Hurairah  berkata:  “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

“Sumpah membuat barang dagangan menjadi laku tetapi mengurangi bisa laba”. 

Muttafaq ’alaih. 352F

1 

 

                                                 
1 . 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:  

َحّل  ...... ﴿
َ
ُ ٱ َوأ ْۚ ِّرنَ�وٰ ٱ وََحّرمَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ َّ  ]  ٢٧٥: القرة[ ﴾ .......... ا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al Baqarah: 

275)  

Allah  berfirman:  

﴿  ٰ َهاََ �ط
َ
نينَ ٱ َ ْ َءاَمُنوٓ  َّ ۡ ٱوَ  رُ مۡ �َۡ ٱ ِنّ�َما ا ُ َميۡ ِ  ٱوَ  �ن

َ
 ٱوَ  نَصاُأ ۡ�

َ
  نن َ�ٰ ِّشيۡ ٱ َ�َملن  ّمننۡ  ٞس رنجۡ  مُ َ�ٰ زۡ ۡ�

 َتننُبوۦُ جۡ ٱفَ
َُّ�مۡ  ََ ُ�فۡ  لََع  ]  ٩٠:  ة االائ[ ﴾ ٩ َنُحو

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:  

لط  ........ ﴿ ّينَ�ٰ ٱ َُِهمُ  َوُ�حن َّ ٰ �َۡ ٱ هنمُ َعََيۡ  َوُ�َحّرنمُ  تن ل  ]  ١٥٧: اراراَ[ ﴾ ............ �نَث ََ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 

mereka segala yang buruk. (Q.S. Al A'raaf: 157) 

 

  Larangan berdusta dan menipu:  

ِ   اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ََِ جقال َا  ِا : (مر ع صبة ُْاُ  جأ لن ي ه جترا  جنالُ َصابِْ بل
ْل: قال!) ُّا يا صاحِ الَْاُ؟ ُُ ََ َّ  َصابتِ اْسماء يا  َجِ َْلتِ جْق الَْاُ حّ يراه :  (قال! ا

ِ مسلم) ِْ ِشنا جلي  ِنا! اّا  ؟  .َلَر

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. 353 F

1 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :102. 
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ْْ ححتم بْ حداُ  �َ قال : ِ َّ ْل ا ُُ ََ حّ يتفرقاَ جِا : التْاا باْتاَ ِا ْم يتفرقاَ َِ قال: (قال 
ِِ ) ص قا ِ�ينا بَْك اما ِ بتْرماَ َِا كتما ِ�ّبا دقُ بر�ة بتْرما ّتّفٌى َالَتْ ُِ. 

Dari Hakim bin Hizam  berkata: “Rasulullah    bersabda: “Penjual dan 

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. 354F

1 

 

Larangan menimbun barang dagangan: 

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ ِ مسلم)) ر �تحر إر لاُئ: ((قال اْ ِْمر بْ اه  اِ اْ   .َلَر

Dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah ,:"Tidaklah seseorang menimbun barang 

dagangan kecuali dia telah berbuat salah". HR. Muslim. 355F

2  

                                                 
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: 

َِ قال اْ َب ُرررة  ََ َّ : َا  ْل ا ُُ ََ َ الت، بتقْى ا: (إَ ََر  َا َُاجر  جأِص� ؟ قال! يا  َّ

ن  قال) ِاَحهْ ع م َْ ْا التِ اْسفر: (جلما ِق اَْر ُّ ِابْ ) اا اُْ ِ الْ َ ُِ ِّ ِِ اُه الّت َِ ََ

 .ِاَِ

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.356F

1 

 

  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:  

ِلْا تم امل، َِِانت،َ  َّ  ين،َ  ْ ، ا  َُت

 “Aku titipkan agamamu, amanahmu dan akhir amalanmu kepada Allah”. HR. 

Tarmizi dan Hakim. 357 F

2 

 

  Doa orang yang akan musafir kepada orang yang ditinggal: 

Dari Abu Hurairah = berkata: Rasulullah  membaca doa saat aku hendak 

bepergian: 

 ُِ َْ ََِ ائِ ُْ َر  ِضتُْن  ِ
ّ
َِ اّ ِْْ ُا، ا تَ ُْ

َ
َ 

 “Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipan-Nya. H.R. 

Ahmad dan Ibnu Majah. 358F

3 

 

                                                 
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: 

ْء كهامن االس، ِناجخ : ((قال َا اِّ   اْ َب مْس األأْرُ َِلي  اْس َِن اهلي  اْيال  
إِا َا : ِناجخ اْحْ. تا، ِنَِ َِِا َا ت  ِنِ َ�اَ ُتهةإِا َا �ّي،َ َِِا َا  ِ: جهامن االس،. اْحْ

ِِ )) �رق وتاب، َ َِِا َا ت  ِنِ َ�اَ لهيَة ّتَفٌى َالَتْ ُِ 

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. 359F

1 

 

  Larangan safar sendirian: 

ِ : قال  اْ ابْ امر  َّ ْل ا ُُ ََ ْح ة ِا َالمَ ِا ُاَ َاكِ بلتن : ( قال  ْْ َا اّا  يْلمْا ِْ اْ
ُّ ) ِح ه َِ اُه اُلَخا َِ
ََ. 

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. 360F

2 

ْ: اْ امرِ بْ أْتَِ اْ َبتَِ اْ َ ه قال ُُ ََ ِ قال  َّ اْراكِ أتَااَ ِاْراكهاا أتَانااَ : (ل ا
ُّ ) ِالِوة َ�ِ ِّ ِِ َُِ  الّت اُه َبُْ َ ا َِ ََ. 

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: 

ِ : قال  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ اُه ُمْسِلمٌ ) ر  يهِ االِئ�ة َجقة  جترا ُِ َِ َر : (قال  َِ ََ. 

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah   bersabda: “Para malaikat tidak 

menyertai suatu rombongan yang disertai anjing atau lonceng”. HR. Muslim. 362F

1 

ََن ع َاحلة َِ جتْن يصَ  بينما �ْ ِ ُفر ِن اِّ : قال  ِاْ َب ُْت  اْ َُ  إل َاء 
ِأمارَ  ِ . بصه يمتناَ  َّ ْل ا ُُ ََ ِْ كا ِِْ جضن ظرر  جلتْ  بِ ع ِْ ر ظرر َِ ِِْ كا ِ : ( جقال 

اُه ُمسِلمٌ ). جضن ِْ زا   جلتْ  بِ ع ِْ ر زا  ِ َِ ََ. 

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. 363F

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:  َاْلَحْمُد هللا  

Kemudian membaca firman Allah :  

نيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ  .......... ﴿ رَ  َّ َّ َا َس ٓ  ١ رن�ن�َ ُمقۡ  أَ�ُ  ُكّنا َوَما َذاَ�ٰ  ََ نَنا ِنَ�ٰ  �ّ�ا ََ  َرّ� : اْدلَر[ ﴾ ١ َُِمنَقَنُبو
١٤  ١٣َ  [ 

 (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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 َُ نْ
َ
َ 
ّ
نَُْْب إِر

ّّ ْنِفُر ا ََ ُِ َر  ِفْر ِوْ إِنّ
ِْ ُُ َ�ْفِسْ جَا ْ َظلَْم َّ هَْهانََ، إِ ُُ 

(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. 364F

1 

 

  Doa safar: 

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma bahwa Rasulullah   apabila duduk di 

atas untanya dan berangkat untuk safar, beliau bertakbir tiga kali kemudian 

membaca: 

نيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ  .......... ﴿ رَ  َّ َّ َا َس ٓ  ١ رن�ن�َ ُمقۡ  أَ�ُ  ُكّنا َوَما َذاَ�ٰ  ََ نَنا ِنَ�ٰ  �ّ�ا ََ  َرّ� : اْدلَر[ ﴾ ١ َُِمنَقَنُبو
ْا َالَ   ]١٤  ١٣َ ّْ َُ ا  َْرَأ اَْلُّرّم  َِ َمِن  َْ

ْ
َْ ال ِِ َِ َْى  َّْق ا َِ ا الِبّ  َّ َُ َفِرنَا  َُ  ْ ِِ  ،َُْ

َ
ا اَْلُّرّم إِنّا ٌَْسأ َّ َُ َفَرنَا  َُ تْنَا 

 ُْ
َ ْ
ْ األ ِِ َِلتَْفُة 

ْ
اْ َِ ْ اّْسَفِر  ِِ  ُِ َُ اّْياِح

نْ
َ
َ ُه اَْلُّرّم َ ْْ َُ ِْ َ�ّنا 

ُْ ا َ�ََاِء اّْسَفِر َِ ُِ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا
َ
َ ْ َّ ِن اَْلُّرّم ِإ

 ِ
َ
ل َْ
ْ
اْ َِ ِن  ُْ
َ ْ
َِاأل َماِل 

ْ
ْ اْ ِِ  ِِ

ُمنَْقلَ
ْ
ِْْء اْ ُُ َِ ِر  َُ َمنْ

ْ
َ�آبَِة اْ َِ 

(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: 

اَ  ِْ  ُ ِِ َا َِْرّ�نَا َحا ِْ َا َعبُِ  ْْ َا  َائِهُ ْْ  �يِهُ

(Kami kembali, bertaubat, beribadat dan memuji Rabb kami)”. HR. Muslim. 365F

2 

 

 

                                                 
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: 

� ا ِر  ْ ا َ ََِا ِر  نفراَ : ((بَِْ ِِْالا إا المْ جقال َا اِّ   اْ َب مْس األأْرُ
 .ِتفى التِ)) ِ َاِع ِر تتلفا

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 . 366F

1 

  

  Bila jumlah rombongan lebih dari tiga orang maka angkatlah seorang 

sebagai pemimpin: 

ِ  اْ َب ُْت   َّ ْل ا ُُ ََ َُِ  ) ر  جلتْمرِا َح ُم إلا لرَ وِوة ِ ُف: (قال َا  اُه َبُْ َ ا َِ ََ. 

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.367F

2 

 

  Doa musafir saat jalan mendaki dan saat jalan menurun: 

ْأِ إلا الْا النايا كبِاَ َِلا ُهَْا ُههْا كا اِّ : قال اْ ابْ امر  ُِ َ . َِت اُه َبُْ َ ا َِ ََ. 

Dari Ibnu Umar berkata: “bahwa Nabi  dan tentaranya, apabila menapaki 

jalan bukit maka mereka bertakbir, dan bila turun, mereka bertasbih.” HR. Abu 

Daud. 368F

3 

 

  Sikap tidur dalam perjalanan: 

ِ : قال  اْ َب قتا ة  َّ ْل ا ُُ ََ إلا كا ِ ُفر  جْر  بلتنَ اَِتن ع يمتنَِ َِلا ار   كا 
ََُِ ع كفِ ن  اُه ُمسِلٌم . قهتن اْيه َ نيِ لَااِ ِِِ َِ ََ. 

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: 

ِ   ُ ححتماْ لْلة بن َّ ْل ا ُُ ََ ِ : ِْ ندل ِاَر وم قال: (يقْل قالُ ُمُْ  َّ ُْْل بَِ�ِلَماِ  ا ُا
َ
َ

ا َللََىَ ْم يمه ْء حّ يرتن ِْ ِاِ لْ،  َِ  ّ َْ  ْْ ِِ اِ   ِّ َّا اُه ُمسِلمٌ ) ا َِ ََ. 

Dari Khaulah binti Hakim radhiyallahu `anha berkata: “Aku mendengar 

Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang singgah di suatu tempat kemudian 

mengucapkan:  

ا َللََى  َِ  ّ َْ  ْْ ِِ اِ   ِّ َّا ِ ا َّ ُْْل بَِ�ِلَماِ  ا ُا
َ
َ 

(Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan mahluk-Nya), 

niscaya dia tidak akan terkena gangguan apapun hingga meninggalkan tempat 

tersebut”. HR. Muslim. . 370F

2 

 

  Doa musafir saat menjelang subuh: 

ِِ : ((كا إلا كا ِ ُفر ِ َُهر يقْل َا اِّ  اْ َب ُرررة  ئِ
َِ ِْ بَ َُِحْس  َ ِِ ْمِ  ا

ٌن ِبَ ِِ ا َُ ّمَن  َُ

جِْض . َالَتْنَا
َ
ََِ ّ�نَا َصاِحهْنَاَ  ََ َِ ّّا َْ ا ِِ  ِِ ا بِا َّ ِ مسلم)) ْن َالَتْنَا َعئِ  .َلَر

Dari Abu Hurairah = bahwa Nabi   saat menjelang waktu subuh dalam 

perjalanan beliau berdoa: 

ِِ َالَتْنَا ئِ
َِ ِْ بَ َُِحْس  َِِ ْمِ  ا

ٌن ِبَ ِِ ا َُ ّمَن  جِْضْن َالَتْنَا َع . َُ
َ
ََِ ّ�نَا َصاِحهْنَاَ  ََ َِ ّّا َْ ا ِِ  ِِ ا بِا َّ  ئِ

“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. 371F

3 

 

 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 683. 

2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2708. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2718. 
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  Doa bila kendaraannya tertarung: 

ِ )) باُم اِ(( َِبْ  ا ِ َح    .َلَر

Bismillah . H.R. Ahmad dan Abu Daud. 372F

1 

 

  Doa melihat sebuah perkampungan: 

Dari Suhaib  bahwa Nabi  saat melihat suatu desa yang ingin dimasukinya 

beliau selalu berdoa: 

َََِّب اّْشتَ   َ َْ
ْ
قْلَل
َ
ا َ َِ َِ َ اّْسهِْن  ْْ ِِ ََ

َ
أل
ْ
َََِّب ا  َ َْ

ْ
ْظلَل
َ
ا َ َِ َِ َِاِ  اّْسهِْن  َ اَْلُّرّم ََّب اّْسَما َْ

ْ
لَل ِْ
َ
ا َ َِ َِ  َ ْْ ُِ ا

 َْ رْ ََ ا َل َِ َِ  َِ َِلَ . َََِّب اّْرَرا ِلَراَ  ُْ
َ
َ َ ْْ ََِل َقْرَرِة 

ْ
هِ ال ِّ َُ  َ ْْ َُْ، َل

َ
أ ُْ
َ
ِلَرا َ ُْ

َ
َ ّ َْ َِ ا  َُ ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ َِ ا ِكتَْراَ  َِ  َ ْْ

ا ِكتَْرا َِ  ّ َْ َِ. 

“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. 373F

2 

 

  Disunahkan safar pada hari kamis: 

. لرَ يُْ اْمي  ِ ِدِة  هْكَ ِنا �ِ َا �رَ يُْ اْمي  َا اِّ  اْ كِْ بْ ِاْ، 
ِ : ِ� لفَ َّ ْل ا ُُ ََ ِ الخاَُ لقلما كا   �رَ إلا لرَ ِ إر ِ يُْ اْمي   َلَر

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 .374F

3 

 

 
                                                 

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. 
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  Memulai perjalanan di pagi hari dan berjalan di malam hari: 

ِ ااة الناِ ُ  ِ   اْ صخر بْ  َّ ْل ا ُُ ََ ا: (قال َا  ِنا إلا بْث ) اا باَك ألِر ِ ب�َُْ
َِبُْ . سرةَ َِ َيشاَ  بَْرم ِْ َِل اّراََ ِنا صخر  اَراََ ِنا يهْث تاَ ِ َِل اّراَ َِاُه َح   ََ

 َ ُِ  .َ ا

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. 375F

1 

ِ : قال  اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ ُِ َ ) الت�م بالهة  جِا األَض  َْى باْلتن: (قال  اُه َبُْ َ ا َِ ََ 

Dari Anas  berkata: “Rasulullah   bersabda: “Berjalanlah di waktu malam 

karena sesungguhnya jarak bumi dipersempit di waktu malam”. HR. Ahmad dan 

Abu Daud. 376F

2 

 

  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:  

 ُ
َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
َا  َ َر إِِ ِْ َا َعبُِ  ْْ َا  َائِهُ ْْ ٍء قَِ يٌْر �يِهُ ْ َْ َْ َعَ ُمّ  ُُ َِ َْمُ  

ْ
ُ اَ
َ
ِ َِ  ،ُ

ْ
ُمل
ْ
ُ اْ
َ
ِ

 ِِ َا َِْرّ�نَا َحا ِْ  ُ َِ ا َِْحَ هُ َُ ْحَداَب 
َ ْ
َُ األ َد َُ َِ نََصَ َ�هَْ ُه  َِ َِْاَ ُه   ُ َّ َا َصَ َق ا ِْ  ُ 

(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.377F

3 

 

 

                                                 
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: 

ُُ   اْ َب ُرررة ََ ِ َا  َّ يمنن َح  م ُْاَِِ ِْابَِ ِنَِِْ : اْسفر قَْة ِْ الّْاب: (قال ْل ا
ِِ ) جِلا قض َح  م نرمتِ ِْ ُفره  جلتْتن إا َُلِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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.378F

1 

 

 

  Waktu datang dari safar: 

َُْل اِ   اْ كِْ بْ ِاْ،  ْْ ُفر إر نراَا ِ اْضح َا  ِِ َ جِلا ق ُ ب َ باالست  كا  ر يق ُ 
 .ِتفى التِ. جيا جتِ َ�ْتْ وم َل  جتِ

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 . 379F

2 

 .ِتفى التِ. ر يَرق َُلَِ كا ر ي لن إر ِ ِة َِ اشتة   كا  اِّ: قال اْ ٌَ  بْ ِاْ، 

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. 380F

3  

 

  Disunahkan bagi orang yang sampai di rumahnya pada malam hari untuk 

memberitahu istrinya terlebih dahulu: 

 إلا  للُ لِ جِ   لن ع َُل، حّ: ((قال  اْ َابر بْ اه  اِ َض اِ انرما َا اِّ
 .ِتفى التِ)) �سته  االنتهةَ ِ ممشط اْشَْة

                                                 
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 

. 381F

1   

                                                 
1 . 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: 

َُْل اِ: اْ َابر بْ اه  اِ َض اِ انرما قال َُف،ْا االيابت  باْلتن إلا َق  مَ : (( قال 
قتةَ ِخرِا الَْاُ ِاَْاب َِِ�،ْا اُأل  .ِتفى التِ)) َِِلقْا األبْابَ 

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 .382F

1 

 

  Menuci tangan dari lemak (yang menempel) sebelum tidur: 

إلا ناُ َح  م ِ� ي ه َر  ِمرَ جلم ينسن ي ه جأصابِ ْء جِ : ((قال اْ اِّ ُرررة اْ َب 
ِ التُِّ ِابْ ِاَِ)) يلِْْ إر نفسِ  .َلَر

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. 383F2 

 

  Fadhilah tidur dalam keadaan suci: 

جتتْاَ ِْ اْلتن جيسأل اِ ِا ِْ مسلم يِتُ ع لكر ُاُراَ : ((قال اْ اِّ  اْ ِْال بْ َهن 
ِ  ِابْ ِاَِ)) لْا ِْ النتا ِاآللرة إر َاَاه إياه ِ َبْ  ا  .َلَر

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. 384F3 

                                                 
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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َُْل اِ    َه مل،َ جلم �سَتقَ : ((قال اْ ابْ امر َض اِ انرما َا  ِْ با  ُاُرا با  ِ أْا
ِ ابْ حهاا))  اِفر لْه ك جِا  جِنِ با  ُاُرااا: إر قال االل،  .َلَر

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. 385F1 

 

  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:  

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل  ﴿ َحدٌ  َّ
َ
ُعوذُ  قُۡل  ﴿ ﴾ ١ أ

َ
نَرّأن  أ قن لۡ ٱ ب

ُعوذُ  قُۡل  ﴿ ﴾ ١ َفََ
َ
نَرّأن  أ   ﴾ ١ َّاسن ٱ ب

(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 . 386F

2 

ٰ  قُۡل  ﴿ اقرَ: ((َُْل اِ  قال و: قال  اْ نْجن األأتع  َهاََ �ط
َ
ٰ لۡ ٱ َ �َ ََ وم  ]١: اِْجرِا[ ﴾ ١ فنُرو

ِ  ِالتُِّ)) نم ع لا مترا جِنرا براءة ِْ اَْك ِ َبْ  ا  .َلَر

Dari Naufal Al Asyja'I  berkata: Rasulullah  bersabda kepada ku: "Bacalah 

surat Alkafirun: 

ٰ  قُۡل  ﴿ َهاََ �ط
َ
ٰ لۡ ٱ َ �َ ََ  ]١: اِْجرِا[ ﴾ ١ فنُرو

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. 387F3 

                                                 
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. 



162 

ِ : قال  َب ُرررة اْ  َّ ْل ا ُُ ََ  ��ِ ِْ َْ� الَْاُ جألّ ِ  بفَ زنة َمضااَ جأ اَ �  جتْن
ِ : جقلُ َّ ْل ا ُُ ََ ُ ٱ ﴿ :إلا َِرُ إا جراأ، جاقرَ �ية اْحرس: جقال ألَجْن، إا  َّ  ٓ َّ  هَ ِنَ�ٰ  ََ  ُهوَ  ِن

ط لۡ ٱ ۚ لۡ ٱ ََ َّ حاجََ ِر يقر�، أتَاا حّ  يه    ] ٢٥٥: القرة[ ﴾ ....... َقيطوُم جِن، لْ يدال الت، ِْ ا
ْ كِّبَ لاك أتَاا: ( قال اِّ ...   .َِاه الخاَُ ). َِا إنِ ق  ص ق،َ ُِ

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 ﴿ َّ  ٓ َّ  هَ ِنَ�ٰ  ََ ط لۡ ٱ ُهوَ  ِن ۚ َقيط لۡ ٱ ََ  ]٢٥٥: القرة[ ﴾ ....... وُم

 (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. . 388F

1 

جأ انا ِق  َلّنا ...  ْاجقِ قالُ لا ِا جلم َا جاُمة َض اِ انرا َاء  �سأل اِّ   اْ   
َر َ ْحما ع لْ اا ُأَماَ؟ إلا َِرتما إا جراأحما َِ إلا َلّ ما مضاَْحما : (جقال ... مضاَْنا 
ُِهها -ََ�ْا ِوِوْ -جحبا  جِا لْ، لْ ْحما اا ُأَماه  -وِواَ ِوِوْ-َ ِاح ا -وِواَ ِوِوْ-َ 
 .ِتفى التِ) 

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 . 389F

1 

  

  Larangan memiliki tilam yang banyak kecuali ada hajat: 

َُْل اِ  نَ ِجرال رمرَ َِ ِالالث : ((قال ِ اْ َابر بْ اه  اِ َض اِ انرما َا  جرال ْلَر
ِ مسلم)) ْلضتٍَ ِاْرابن ْلشتَاا  .َلَر

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 . 390F

2 

 

  Larangan bercengkrama setalah shalat Isya kecuali ada tujuan yang benar: 

 .ِتفى التِ. كا ر �ِ اُّْ قهلرا ِر اَ يث بْ ُا َا اِّ ... اْ َب برزة 

Dari Abi Barzah  bahwa Nabi   tidak menyukai tidur sebelum shalat Isya dan 

bercengkrama setelah shalat Isya". Muttafaq alaih . 391F

3 

 

  Mengibas ranjang tiga kali: 

ِ : قال  ُرررة  اْ َب َّ ْل ا ُُ ََ َه  : (قال  إلا َِى َح  م إا جراأِ  جلتنفض جراأِ ب اللة إزا
َُ َ�ْفِسْ جَاََْحَْرا : جِنِ ر ي َُ ِا للفِ التَِ وم يقْل ْمَسْح

َ
ُِ إِْا َ ُْ َك َْ

َ
َ ،َِ� َِ  ْ ِِ

نْ ََ  ُُ ْْ َِ َِ ّحْ  ََ ِمَ،  ُْ بِا
َرا بِمَ 
ُْ تََرا َجاْحَف

ْ
ل َُ َْ
َ
َِْا َ َِ َ ْْ ِ َِ ِِ ِاهَاَ َك اّْيا  بِ

َُ َْف
َ
ِِ ) ا ت ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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:   

َرا ُْ تََرا جَاْحَف
ْ
ل َُ َْ
َ
َِْا َ َِ َُ َ�ْفِسْ جَاََْحَْرا  ْمَسْح

َ
ُِ إِْا َ ُْ َك َْ

َ
َ ،َِ� َِ  ْ ِِ

نْ ََ  ُُ ْْ َِ َِ ّحْ  ََ ِمَ،  ُْ ِِ  بِا  بِ
َُ َْف
َ
بَِما ت

 ِ َِ َ ِاهَاَ َك اّْيا ْْ 

                                                 
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 

ِ الخاَُ)) جلتنفضِ بينفة وْ�ِ وِث مرا : ((ِ� لفَ  .َلَر

Dalam riwayat yang lain: kibaslah ujung bajunya tiga kali." HR. Bukhari.393F2 

 

  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: 

لَ  ُْ
َ
ْمهَةَ اَْلُّرّم َ ََ  ،َْ

َ
ُْ ِإل ُ  َظْرِر

ْ
َأ
ْ
ه
َ
ََِ  َ،َْ

َ
ُْ ِإل ْمِر

َ
َ ُُ ِْ ّْ جَ َِ  َ،َْ

َ
ِ ْ إِل َْ َِ  ُُ ْر َّ َِ َِ  َ،َْ

َ
ُُ َ�ْفِسْ إِل َهَة  ْم ُْ ََ َِ

 ِ
ّ
ِِتَّ، اّ

نَ َِ  َ َُ
ْ
نَْدل
َ
َ ُْ ِ
ّ
ُُ بِِ�تَابَِ، اّ

نْ َِ � َ،َْ
َ
 إِل
ّ
نَْ، إِر ِِ نَْك  َِ َر  َِ  

َ
َتأ
ْ
َْ،َ َر َمل

َ
َُ إِل

ْ
ل َُ َْ
َ
َ ُْ 

(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. 394F

3 

 

  Doa hendak tidur dan bangun: 

Dari Anas  bahwa Nabi  selalu bila menuju ranjangnya lalu mengucapkan:  

 َُ ِِ
ْْ َر ُم َِ  ُ

َ
ِ َ ِِ ْْ َر َك َ�ْم ِمَم

َِانَا جَ � َِ َ�َفانَا  َِ َقانَا  َُ َِ َمنَا  َْ ُْ
َ
َ ُْ ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
 اََ

                                                 
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 

 َِ َراَ  ُْ ْحتَيْتََرا جَاْحَف
َ
اَ إِْا َ َُ َدْتَا َِ اَ ََْ، َمَماُعَرا  َُ ّجا َْ

َ  َُ نْ
َ
ََِ َُ َ�ْفِس  ِفْرََْراَ اْلُّرّم إِنَّ، َللَْق ِْ ّتَرا جَا َِ

َ
َِْا َ

اِكتَةَ  َْ
ْ
َُْ، ال
َ
أ ُْ
َ
َ َّ ِ مسلم. اْلُّرّم إِ  .َلَر

“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. 396F

2 

 ِّ َ
ْ
ٍءَ جَاِلَى اَ ْ َْ َََِّب ُمّ  ـَا  ّ�ن ََ تِْمَ  ُِ َْ

ْ
ْرِل ال َْ

ْ
َََِّب ال َِْض 

َ
َََِّب األ اِ   َْ َِ اْلُّرّم ََّب اّْسَم َل   ْاِ

ُِ َِ َْىَ  ّّ ا
 ِِ  بَِناِصتَِت

ٌّ َُ �ِل نْ
َ
ٍء َ ْ َْ ْْ َأـّر ُمّ  ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ُفْرقَاِاَ َ

ْ
ال َِ تِْنَ  ِ

ْ
ِس 
ْ
ا َِ ََاِة  ْْ َّ ُل جَلَيَْ  َ�هْلََ، . ا ِّ

َ
أل
ْ
َُ ا نْ
َ
اْلُّرّم َ

ُر جَلَ  ُِ ا ُّ َُ ال نْ
َ
َ َِ ٌءَ  ْ َْ َ َك  ْْ ََ َُ اآلِلُر جَلَيَْ   نْ

َ
ََِ ٌءَ  ْ ٌءَ َْ ْ َْ نََ،  ِْ ُْ جَلَيَْ  ُ  ُِ َا

ْ
َُ ال نْ
َ
ََ� َِ ٌءَ  ْ َْ قََ،  ْْ يَْ  جَ

َفْقرِ 
ْ
َْ ال ِِ ِننَا 

ِْ ََ َِ  َْ َْ ِ مسلم. اقِْض َ�ّنا اّل  .َلَر

 “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. 397F

3 

ْا 
َ
ْأَرُ  َ
َ
َ ُِ َمِلتَْح َِ ٍء  ْ َْ َِْض ََّب ُمّ 

َ ْ
َِاأل َِاِ   َر اّْسَما ُِ اّْشَراَ ِة جَا َِ  ِِ

َنتْ
ْ
ُْْل اَْلُّرّم َعَِْم ال ُا

َ
َ َُ نْ
َ
َ 
ّ
َ إِر
َ
َر ِإِ

ِِ بِ  ِك ْ ِْ َِ اِا  ََ ّ اّْشتْ َْ َِ ّ َ�ْفِسْ  َْ  ْْ ِِ ِ الَتاْس ِالتُِّ. َ،   .َلَر

                                                 
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 

ِ   اْ الباء بْ عزب َّ ْل ا ُُ ََ ن ي ه الم  تُ ل ه  وم يقْل َا  اَْلُّرّم ِقِ�ْ : ( كا إلا ناُ ِِ
ابََ،  َّ ُث ِاهَاَ كَ  َا َْ َُ َعهْ ْْ َِاُه َح ) يَ ََ. 

Dari Bara' bin 'Azib  bahwa Rasulullah  adalah beliau apabila hendak tidur 

maka beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya kemudian 

mengucapkan:  

ُث ِاهَاَ كَ  َْ َُ َعهْ ْْ ابََ، يَ َّ  اَْلُّرّم قِِ�ْ َا

(Ya Allah  hindarilah aku dari azab-Mu, di hari Engkau bangkitkan hamba-

hamba-Mu)”. H.R. Ahmad.  399F

2 

ِ   اْ َب األزُر األنماَُ َّ ْل ا ُُ ََ ُُ : ((كا إلا َلّ مضتِْ ِْ اْلتن قال َا  ْْ َِ َِ  ِِ ِم ا ُْ بِا
ْلِسْئ أَ 

َ
ََِ  َ ْ ِِ
ِفْر ِوْ َلنْ ِْ ْ اْلُّرّم ا ِِ

نْ ْعَ ََ
َ
ُّ األ  ِّّ ِِ ا  ْ�ِ

ْ
ل َْ َْ ا َِ  َ ْ َِ ا َُ َِ  ،ّ

جُ َِ  َ ْ َِ ا ََ ِ )) تْ ِ َبْ  ا  .َلَر

Dari Abi Azhar Al Anmari  bahwa apabila Rasulullah  hendak tidur di malam 

hari, beliau berdoa: 

لْ 
َ
ََِ  َ ْ ِِ
ِفْر ِوْ َلنْ ِْ ْ اْلُّرّم ا ِِ

نْ ََ  ُُ ْْ َِ َِ  ِِ ِم ا ُْ ْعَ �ِا
َ
ُّ األ  ِّّ ِِ ا  ْ�ِ

ْ
ل َْ َْ ا َِ  َ ْ َِ ا َُ َِ  ،ّ

جُ َِ  َ ْ َِ ا ََ  ِسْئ َأتْ

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. 400F

3 

ن ي ه تُ ل ه  وم يقْل كا اِّ : قال  اْ حّيفة ! اَّْلُرمّ : (إلا َلّ مضتِْ ِْ اْلتن  ِِ
ْحتَا
َ
ََِ ُمُْْ  

َ
ِمَ، َ ُْ َُ : (َِلا اَُتقَ  قال) بِا ْْ ِِ العُّش ْ

َ
َِل َِ اَعنَا  َِ

َ
ا َ َِ   َ ْْ ََ ْحتَانَا 

َ
َ ُْ ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
اُه ) اََ َِ ََ

ُّ اُلخَ  َِ  .ا

                                                 
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: 

ْحَتا! اَْلُّرمّ 
َ
ََِ ُمُْْ  

َ
ِمَ، َ ُْ  بِا

 “Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup dan aku mati”, 

Apabila bangun beliau mengucapkan: 

 َُ ْْ ِِ العُّش ْ
َ
َِل َِ اَعنَا  َِ

َ
ا َ َِ   َ ْْ ََ ْحتَانَا 

َ
َ ُْ ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
 اََ

 “Segala puji bagi Allah, yang menghidupkan kami setelah mematikan dan 

kepada-Nyalah kami akan kembali”. Muttafaq ’alaih. 401F

1 

ِ  ررر اْ َب ُ َّ ْل ا ُُ ََ ّ : جِلا اَُتقَ جلتقن: ... قال َا  َ َ  ََّ َِ  ُْ َسِ  ََ  ِِ  َِ ُ َعجَا ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
اَ

ِرهِ 
ْ
ك ِّ ِلَا ِوْ بِ

َ
ََِ ِحْ  ِْ ِ التُِّ. َُ  .َلَر

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah   bersabda: "Apabila seseorang 

terbangun maka ucapkanlah: 

ِرهِ 
ْ
ك ِّ ِلَا ِوْ بِ

َ
ََِ ِحْ  ِْ َُ  ّ َ َ  ََّ َِ  ُْ َسِ  ََ  ِِ  َِ ُ َعجَا ِ

ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
 اَ

“Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kesehatan kepadaku, 

mengembalikan ruhku dan merestuiku untuk berdzikir kepada-Nya”. H.R 

Tirmidzi.402F2 

 

 

  Hendaklah tidur dalam keadaan hati yang terbebas dari iri dan dengki 

kepada siapapun juga: 

َُْل اِ : اْ ٌَ  بْ ِاْ، َا اه  اِ بْ امرِ َض اِ انرما قال ََن ِْ  ُمُْ  يقْل ِ 
ََن ِْ َُن اهنة: ((األنياَ وِوا امرِ بْ الْا  جها  ان ه اه  اِ بْ )) ... يَلن الت�م اآلا 

َ   َا �ُِ إل، ألنُر ِا امل، جأقت ُ بِ جلم ََك  ْمن كَْ امن جما اُّ : وِث لالَ جقال ِ َ
َُْل اِ  ََيَُ قال: ؟ جقال بل  ب، ِا قال  ََيُ : جلما ِلُ  عََ جقال: ِا ُْ إر ِا  ِا ُْ إر ِا 

                                                 
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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  َح ا ع لْ َاَاه اِ إياهَ جقال اه  ِْ ََ ر ََ  ِ نفس ألح  ِْ االسلمْ ِشا ِر َحس
ِ َح . ُّه الر بلنُ ب، ِ  الر ر نَتى: اِ  .َلَر

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. 403F

1 

 

  Doa bila terbangun di tengah malam:   

Dari Ubadah bin Shamit  dari Nabi  bersabda: "Barangsiapa yang terbangun 

di tengah malam lalu mengucapkan: 

 ُ
َ
َِْحَ ُه َر َأـِررَْ، ِ  ُِ  ا

ّ
َ إِر
َ
ٍء قَِ يْرٌ . َر إِِ ْ َْ َْ َعَ ُمّ  ُُ َِ َْمُ  

ْ
ُ اَ
َ
ِ َِ  ،ُ
ْ
ُمل
ْ
ُ اْ
َ
ِ . ُِ ا َِ  ِِ هَْهاَا ا ُُ َِ  ِ ّ َِ َْمُ  

ْ
اَ

 ِِ  بِا
ّ
َة إِر ّْ
َر قُ َِ َل  ْْ َر َح َِ  َ َبُ

ْ
ُ
َ
ِفْر وِ  َ ِْ تِْم ََّب ا ُِ َْ

ْ
ّ ال ِِ
َْ  الْ

 “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 . 404F

2 

                                                 
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: 

ََى َح  م ِا �ِ  جِ : (يقْل ُمُْ اِّ : قال اْ َب قتا ة  اْرورا اَسنة ِْ اِ جِلا 
ْل باِ ِْ ُْاَ ِِْ ْ اْشتَااَ ِر � ث برا  ََى ِا ي�ره  جلتتْ � ث برا إر ِْ �َِ َِلا 

ِِ ) جِنرا لْ  مهَح ا   ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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.405F

1 

َّ  ْاا  : (يقْل َنِ ُمن اِّ  اْ َب ُْت  اْ َُ  ََى َح  م َورا �هرا  جِنما   ِْ ا إلا 
َّ الترا  ِله ث برا ِ الخاَُ) جلتهم  ا  .َلَر

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 . 406F

2 

ِ  اْ َابر  َّ ْل ا ُُ ََ َه وِواََ : ( َنِ قال اْ  ََى َح  م اْرورا ي�رُرا  جلتهيى اْ �سا إلا 
ََى َح  م ( : (ِ� لفَ ) ِليستّْ باِ ِْ اْشتَاا وِواََ ِلتهْل اْ َنهِ اُّ كا التِ جِا 

اُه ُمسِلمٌ )) ِا ي�ره جلتقم جلتين  َِ ََ. 

Dari Jabir  dari Rasulullah  bersabda:  “Bila salah seorang kamu bermimpi 

buruk maka meludahlah ke kiri 3x dan ucapkan:  

ااِ  ََ َْ اّْشتْ ِِ ُْْل بِاِ  ُا
َ
َ 

                                                 
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: 

ِ : قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ِِا االَِا  ؟ : قاْْا )َِا ْم يهى ِْ اّهْة إر اال: (يقْل ُمُْ 
ُّ ) اْرورا اْياَة: (قال َِ اُه اُلَخا َِ

ََ. 

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 . 408F

2 

َُْل اِ  اْ ٌَ   ََِ�ْْ َدءاَ ِْ : (قال َا  ن اْيال  َدء ِْ ُتة  اْرورا اَسنة ِْ اَْر
ِِ ) اّهْة ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari Anas  bahwa Rasulullah  bersabda: “Mimpi yang baik dari seorang 

lelaki yang shaleh adalah satu bagian dari empatpuluh enam bagian dari 

kenabian.” Muttafaq ’alaih. 409F

3 

 

  Bermimpi bertemu Nabi :  

ِ : اْ َب ُرررة َض اِ انِ قال  َّ ْل ا ُُ ََ �سمْا باُ� ِر  �تنْا ب�نيرَ ِِْ َ�َ ِ : (  قال 
ْء ِقْ ه ِْ اّاَاالناُ  جق  َ�ََ جِا اْشتَاا ر يتمَن ِ صَْ  ّتَفٌى ) َ ِِْ كّب   ِتْم ا جلتَه ُِ

 ِِ  .َالَت

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: 

ََن إا اِّ : قال  اْ َابر  ََس قَنَ قال: جقال َاء  ََيُ ِ االناُ كأا  َُْل اِ  جضه، : يا 
ِ مسلم)) إلا لِْ اْشتَاا بأح  م ِ ِناِِ جِ � ث بِ اّا : ((ِقال اِّ   .َلَر

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. 411F

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:  

﴿  ٰ َهاََ �ط
َ
نينَ ٱ َ َّ  ْ ْ تَدۡ  ََ  َءاَمُنوا َۡ  َحّ�ٰ  ُ�ُيوتنُ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخَُوا َ � 

ۡ
ْ َتُ وا َُ ن �  ْ نُموا َّ ََ ُ ٰ  َو� هۡ  َ�َ

َ
ۚ أ ٰ  َنَها  َخۡ�ٞ  لنُ�مۡ َ�

َُّ�مۡ  ّلُ�مۡ  ََ  لََع  ]  ٢٧:  اَّْ[ ﴾ ٢ تََذّكُرو

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:  

نَذا ........ ﴿ َۡ  فَإ ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمَدَخ نُموا َّ ََ ٰ  فَ ُ�مۡ  َ�َ َن نُف
َ
ن ٱ عنندن  ّمننۡ  َ�نّيةٗ  أ ۚ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  َّ نَبٗة  ]  ٦١:  اَّْ[ ﴾ ...... َطّي

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  

َُْ اِ : قال اْ َب مْس األأْرُ  َْن: ((قال  ْلا ِ جل )) إلا اُتألا َح  م وِوا جلم ي
 .لتِِتفى ا

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 . 412F1 

ََن ِْ ب� عمر  َنِ اُتألا ع اِّ : اْ َ�ع قال  ْ  ح ونا  ْل : ِ بتَُ جقالُِ ُُ ََ ََلّ ؟ جقال 
 ِ َّ َ،ّااَ جقن َِ قن: (ْا ِِ ا ن ) اْسُِ الت�مَ ََ لن؟: الرَ إا ُّاَ جْلمِ اُر جسمِْ اَْر
ُِ َ . ج لن اْسُِ الت�م ََ لن ؟ جألا ِ اِّ : جقال َِاُه َح  ِ َبُْ َ ا ََ. 

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: 

َِرَِ ِل�ْ ِْ  كا اِّ : قال اْ اه  اِ بْ َ   إلا َ  باب قُْ ْم �ستقهن الاب ِْ  لقاء 
ُِ َ . اْسُِ الت�م َ اْسُِ الت�م : َ�نِ األيمْ َِ األ� َ ِرقْل َِاُه َح  ِ َبُْ َ ا ََ. 

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. . 414F

2 

 

  Para budak dan anak-anak juga harus minta izin: 

Allah  berfirman:  

﴿  ٰ َهاََ �ط
َ
نينَ ٱ َ َّ  ْ َۡ  َءاَمُنوا نُ�مُ  ٔۡ َ� لنَي نينَ ٱ ذن ۡت  َّ َُ يۡ  َمََ

َ
نينَ ٱوَ  ُنُ�مۡ َ�ٰ � ْ َ�بۡ  َِمۡ  َّ ٰ  مننُ�مۡ  َُمَ �ُۡ ٱ َُُغوا  ٖتو َمّ�ٰ  َث ثََ�

ََ  وَحن�َ  رن َفجۡ لۡ ٱ ةن َصََوٰ  لن َ�بۡ  ّمنن ٓ لۡ ٱ ةن َصََوٰ  دن َ�عۡ  َومننۢ  لّظهنَ�ةن ٱ ّمننَ  �نَيابَُ�م تََضُعو و عنَشا  ّلُ�مۚۡ  تٖ َ�ٰ َعوۡ  ُث ثََ�ٰ  ءن
ََ  ُ�مۡ َعََيۡ  َس لَيۡ  ٰ  َدُهّنۚ َ�عۡ  ُجَناحُۢ  هنمۡ َعََيۡ  َو ََ َطّ� ٰ  ُضُ�مۡ َ�عۡ  ُ�مَعََيۡ  فُو نَك َكَ�ٰ  ٖضو َ�عۡ  َ�َ ِ  ُ ُ ٱ يُبَّ�ن  َلُ�مُ  َّ
� َ�ٰ �ٱ ُ ٱوَ  تن ُنيمٞ  َعَنيمٌ  َّ  ]  ٥٨:  اَّْ[ ﴾ ٥ َح

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: 

  ْ ِ : قال اْ ابْ مسْ َّ ْل ا ُُ ََ إلا كنتم وِوة  جِ يَناج اوناا  ِا صاحهرما جِا لْ، : ( قال 
ِِ ) �دنِ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 415F

1 

 

  Larangan mengintip rumah orang lain tanpa seizinnya: 

ِ   اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ََِ اُلن الت، بنْ إلا جخّجتِ بياة جفقأ  اتنِ : (قال  َا  ْْ َا 
 .ِتفى التِ)) ِا كا الت، ِْ َناَ

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. 416F

2 

 

ADAB BERSIN 

  Doa orang yang bersin: 

َّ : ( اْ َب ُرررة َض اِ انِ اْ اِّ   �ِ الَْا َ ِر�ره اََاوبَ جِلا اَ  إا ا
َّ  ْااَ كا حقاَ ع م مسلم ُمِْ َا يقْل ِ َّ : َح  م ِح  ا َِِا اََاوب  جِنما ُْ . يرح، ا

ْ ه ِا اُتَا،َ جِا َح  م إلا  َاءب  ِه، ِنِ اْشتَاا  ) ِْ اْشتَااَ جِلا  َاءب َح  م  جل
 ُّ َِ اُه اُلَخا َِ

ََ. 

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: 

َُْل اِ  اْ َب ُرررة َض اِ انِ اََاوب ِْ اْشتَااَ جِلا  َاءب َح  م جلتحُم : ( قال َا 
 .ِتفى التِ) ِا اُتَا،

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. 418F

2 

ِ : اْ َب ُْت  اْ َُ َض اِ انِ قال َّ ْل ا ُُ ََ إلا  َاءب َح  م  جلتمس، بت ه ع : (  قال 
اُه ُمسِلمٌ ) جتِ  جِا اْشتَاا ي لن  َِ ََ. 

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. 419F

3 

  Bagaimana orang bersin berdoa: 

ْه َِ : إلا اَ  َح  م جلتقن: ( قال اْ َب ُرررة َض اِ انِ اْ اِّ  اَم  َِ ِلقن ِ َل
َّ  جلتقن: صاحهِ َّ  جِلا قال ِ يرح، ا َّ ِريل  بال�م : يرح، ا ُّ ) ير ي�م ا َِ اُه اُلَخا َِ

ََ. 

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. 420F

4 

ََِ اَ  إا َنِ ابْ امر جقالا َُْل اِ َ قال ابْ امر : ْ ناجن َا  َِنا : اَم  ِ ِاْسُِ ع 
َُْل اِ  َُْل اِ َ ِلي  ُحّا المنا  اَم  ِ : (( المنا َا نقْل َقْل اَم  ِ ِاْسُِ ع 

ِ التُِّ)). ع م حال   .َلَر
                                                 

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: 

ْ   ْاُ  ان  اِّ  : اْ َب مْس َض اِ انِ قال َ : ََاء َا يقْل اا كنُ الر ُ َّ يَرَْحُُ�ُم ا
ُرْيِلُ  بَالَُ�ْم ََ : جِا يقْل َِ  ُ َّ ُّ . ْرِ يُْ�ُم ا ِّ ِِ َُِ  الّت اُه َبُْ َ ا َِ ََ. 

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: 

 ُ َّ  يَرَْحُُ�ُم ا

“Semoga Allah merahmatimu”, ternyata Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  mengucapkan: 

ُرْيِلُ  بَالَُ�مْ  َِ  ُ َّ ْرِ يُْ�ُم ا ََ 

“Semoga Allah menunjukimu, dan memperbaiki urusanmu”. HR. Abu Daud dan 

Tarmizi. 422F

2 

  Yang harus dilakukan saat bersin: 

ِ : اْ َب ُرررة َض اِ انِ قال َّ ْل ا ُُ ََ ِلفض كا  ن ي ه َِ وْ�اَ ع جتَِ  َِ  -إلا اَ  ِِ
ُّ . برا صْ ِ  -ِض ِّ ِِ َُِ  الّت اُه َبُْ َ ا َِ ََ 

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. 423F

3 

 

 

 

                                                 
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. 
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  Siapa yang harus dijawab bersinnya: 

ََِا ان  اِّ :  اِ انِ قالاْ ٌَ  َض   جشمُ َح ُما ِْم �شمُ اآللرَ جقال اُّ اَ  
ِاَسُ جلم �شمت� ؟: ْم �شمتِ َّ : ( جقال! اَ  جِا جشمتَِ  َّ  َِن، ْم تم  ا ّتَفٌى ) ُّا ح  ا ُِ

 ِِ  .َالَت

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. 424F

1 

Berapa kali bersin harus dijawab: 

ِ : اْ ُلمة بْ األُْ، َض اِ انِ قال َّ ْل ا ُُ ََ �شمُ الْاُ  وِوا َ جما زا  جرْ مد�ُْ : (  قال 
ِ ابْ ِاَِ)   .َلَر

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. 425F

2  

ََ اْ ُلمة بْ األُْ، َض اِ انِ َنِ ُمن اِّ  وم )) يرح، اِ : (( ن ان ه َ جقال ِ ِاَ  
َُْل اِ  ن مد�ُْ : ((  اَ  َلرى جقال ِ  ِ مسلم)) . اَْر  . َلَر

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. 426F

3   

                                                 
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: 

إا االسلم إلا ع  َلاه االسلم ْم يدل ِ لرجة اهنة  حّ  : (قال اْ وْ�اا َض اِ انِ اْ اِّ 
ن  اُه ُمسِلمٌ ) يَر َِ ََ. 

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. 427F

1 

ِ : اْ َب ُرررة َض اِ انِ قال  َّ ْل ا ُُ ََ َّ نا اه ِنا : ((  قال  : ِْ ع  مررضاَ َِ زاَ َلاَ ِ ِ ا
َْ  ِْ اهنة ِار  ُّ ِابْ ِاَِ)) بأا ُهُ ُِاب اشاك َ ِ ه ِّ ِِ اُه الّتْ َِ ََ. 

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. . 428F

2  

ِ : اْ   َض اِ انِ قال َّ ْل ا ُُ ََ ِْ َ  َلاه االسلم عئ اَ مش ِ لراجة : (( يقْل ُمُْ 
مسَ َِا اهنة حّ َل َ جِلا َل  ِمر ِ اْرحة جِا كا ِ ِة صا التِ ُهْْا َلٍ مل، حّ ي

ِ  ِابْ ِاَِ)) كا مساء صا التِ ُهْْا َلٍ مل، حّ ييه   اُه َبْ  ا َِ ََ. 

 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. . 429F

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:  

ِ : اْ الباء بْ عزب َض اِ انِ قال  َّ ْل ا ُُ ََ َمرنا با ها، اهنائدَ : َسهن ِنرانا اْ ُهن  َمرنا 
َ  اْسُِ َ ِ�شمتُ الْاُ ِاتا ة االررض َ َِ ِنرانا . َابة الاا َ ِنص االُلُْ َ َِبراَ االقسمَ ِ

ِِ )) اْ �نتة الفضة َ ِ لا م باُِّ َ ِاَررر ِاليهاَ ِالقس َ َ ِاسَُبق  ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 430F

1 

Apa yang harus diucapkan saat melihat orang terkena musibah: 

ِ : اْ ابْ امر َض اِ انرما قال  َّ ْل ا ُُ ََ ََى ِهتا جقال:  قال  ْ ِمّما : ِْ  َِ ُْ َعجَا ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
اَ

ِء  َِ ْم ييهِ لْ، ال ْْ َللََى َعْفِضتْ ٍ ِمّم
ْْ َِ  َك
جَّضلَِ�ْ َعَ َِ  ِِ َك بِ

َِ َْتَ ُِط)) ا ِ الَباَ ِ األ  .َلَر

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma , ia berkata: rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : Barang siapa yang melihat orang terkena musibah lalu membaca: 

ٍ مِ 
ْْ َِ  َك
جَّضلَِ�ْ َعَ َِ  ِِ َك بِ

َِ َْتَ ْ ِمّما ا َِ ُْ َعجَا ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
َِ اَ ْْ َللََى َعْفِضتْ  ّم

“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. 431F

2  

  Posisi duduk orang yang menjenguk: 

ََُِ كا اِّ : اْ ابْ اها  َض اِ انرما قال ِ الخاَُ ِ . إلا ع  االررض َل  ان   َلَر
 .األ ب االفر 

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: 

ِْ ع  مررضاَ ْم �م ََلِ  جقال ان ه ُهن : ( قال اْ ابْ اها  َض اِ انرما اْ اِّ 
تْ : مرا  ُِ َْ

ْ
َ ال َّ ُل ا

َ
أ ُْ
َ
َّ ِْ لْ، االرض َ ْا �َْشِفتََ،َ إر عجاه ا

َ
تِْم َ ُِ َْ

ْ
ْرِل ال َْ

ْ
َُِ  ) َم ََّب ال اُه َبُْ َ ا َِ ََ

 ُّ ِّ ِِ  .الّت

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: 

ْا �َْشِفتََ، 
َ
تِْم َ ُِ َْ

ْ
ْرِل ال َْ

ْ
تَْم ََّب ال ُِ َْ

ْ
َ ال َّ ُل ا

َ
أ ُْ
َ
َ 

(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. 433F

2 

ْ  مررضا جلتقن: ( قال اْ اه  اِ بْ امرِ َض اِ انرما َا اِّ  ن يْ ٍِ : إلا َاء اَْر اْلُّرّم اْأ
ٍَِة   َص

َ
ْمِ ْ ََْ، إِا

ََ  ِْ
َ
ا َ ِل  ََْ، َاُ 

ُ
نَْحأ ََ ِ ) َ�هَْ َك  َِبْ  ا ِ َح    .َلَر

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

bersabda : apabila seseorang menjenguk saudaranya yang sakit maka ucapkanlah:  

َِةٍ   َص
َ
ْمِ ْ ََْ، إِا

ََ  ِْ
َ
ا َ ِل  ََْ، َاُ 

ُ
نَْحأ ََ ٍِ َ�هَْ َك   اْلُّرّم اْأ

Ya Allah , sembuhkanlah hamba-Mu yang melumpuhkan musuh-Mu atau berjalan 

karena Mu untuk melakukan shalat". HR. Ahmad dan Abu Daud. 434F

3 

: ( كا إلا َ  مررضا َ َِ َِ  بِ إلِ قال التِ اْيِة ِاْسُِ اْ ع�شة َض اِ انرا َا اِّ 
 
َ
َِ  ٍِ ّّاِ َ ِاْأ َ َ ََّب ا

ْ
َأ
ْ
ِِ ال ُِ ْل

َ
َقَما َ َُ  َُ َناِ  َُ  ِأَفاُوَكَ ِأَفاَء َر 

ّ
َْ َر ِأَفاَء إِر ِِ َُ اّْشا

ِِ ) نْ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

apabila menjenguk orang yang sakit atau orang yang sakit datang beliau berdoa : 

لْ 
َ
َقَماَ َُ  َُ َناِ  َُ  ِأَفاُوَكَ ِأَفاَء َر 

ّ
َْ َر ِأَفاَء إِر ِِ َُ اّْشا

نْ
َ
َِ  ٍِ ّّاِ َ ِاْأ َ َ ََّب ا

ْ
َأ
ْ
ِِ ال ُِ 

                                                                                                                                                                       
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 

ْ ه قال ِنا اِّ : ...  اْ ابْ اها  َض اِ انرما قال  ٌَ إِْا : ( إلا  لن ع مررض يْ ْْ ُر ُُ   َ
ْ
َر بَأ

 ُ َّ ُّ ) َأاَء ا َِ اُه اُلَخا َِ
ََ. 

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhu , bahwa Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam   bila masuk menjenguk orang sakit mengucapkan :  

 ُ َّ ٌَ إِْا َأاَء ا ْْ ُر ُُ   َ
ْ
 َر بَأ

(Tidak mengapa, insya Allah, hal itu mensucikannya (dari dosa)). HR. Bukhari. 

436F

2 
  Wanita boleh menjenguk laki-laki yang sakit jika tidak menimbulkan 

fitnah: 

َُْل اِ : اْ ع�شة َض اِ انرا قالُ ِا، َبْ ب�ر ِ�ِل َض اِ انرما  الا ق ُ  اال ينة 
َُْل اِ ... يا َبُ كتٍ ت ك ؟ ِرا بِل كتٍ ت ك ؟ : ج للُ الترما جقلُ: قالُ  جت،ُ إا 

نََة : (( جألب ِ جقال َْ ْنَا اَْمِ 
َ
ِْ إِل ّ نَا اْلُّرّم َحهّ ُِ  ْ�ِ َِ ْ َصاِانَا  ِِ َا 

َ
َأّ َ اْلُّرّم بَاَِْك ّ

َ
َ ِْ
َ
ّحَة َ َِ َكُهّهنَا 

 اهُْهَفَة 
َ
ا إِا َُ
اْ�ُقْن ُحاَ َِ َا 

َ
 .ِتفى التِ)) ََِصّهْهَرا ّ

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 : 

 ّ ُِ  ْ�ِ َِ ْ َصاِانَا  ِِ َا 
َ
َأّ َ اّْلُرّم بَاَِْك ّ

َ
َ ِْ
َ
ّحَة َ َِ نََة َكُههّنَا  َْ َْنا اَْمِ 

َ
ِْ إِل اْ�ُقْن اْلُّرّم َحهّ َِ َا 

َ
نَا ََِصّهْهَرا ّ

 اهُْهَفةَ 
َ
ا إِا َُ
 ُحاَ

"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: 

ْ ُ � ُ اِّ : اْ ٌَ  َض اِ انِ قال ْ ه َ جقْ  ان   َ جمرضَ جأ اه اِّ  كا ُِِ ير يْ
ْ ان ه  جقال) َُلم : ( َََُِ جقال ِ ْ يقْل جأُلمَ جخرَ اِّ . َُن َبا القاُم: جنُر إا َبتِ ُِ ُِ :

اُه اُلَخا) اَم  ِ اُّ َنقّه ِْ اّاَ (  َِ ََ ُّ َِ. 

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. 438F

2 

ْلا  َ جلما وقن  اْ ع�شة َض اِ انرا َا اِّ  كا ينفث ع نفسِ ِ االرض اُّ ِا  جتِ باالْ
َِمس  بت  نفسِ لب�ترا   .ِتفى التِ. كنُ َنفث التِ برْ َ 

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. 439F

3 

  Memberi arahan kepada si sakit demi kemaslahatannya: 

ِ اْ اَماا بْ َب الْا  القف َض اِ انِ َنِ أِ إ َّ ْل ا ُُ ََ َِْاَ َ ه ِ َس ه ِنّ َُلمَ  ا 
 ِ َّ ْل ا ُُ ََ َّ وِواََ ِقن ُهن مرا : ِن ي ك ع اُّ يأْم ِْ َس ك  ِقن: ( جقال ِ  ُْْل : َسم ا ُا

َ
َ

 َُ َحاِل
ُ
ََِ   ُ َِ
َ
ا َ َِ  ّ َْ  ْْ ِِ  ِِ ِ ََ ُقْ  َِ  ِ َّ ّدِة ا ِْ اُه ُمسِلمٌ ) بِ َِ ََ. 

                                                 
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: 

 َُ َحاِل
ُ
ََِ   ُ َِ
َ
ا َ َِ  ّ َْ  ْْ ِِ  ِِ ِ ََ قُْ  َِ  ِ َّ ّدِة ا ِْ ُْْل بِ ُا

َ
َ 

( Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan yang 

kudapatkan dan yang kurasakan dan yang kutakutkan ) HR. Muslim. 440F

1 

ِ ُْة دتم َ َِ ْ�ة اسن َ : اْشفاء ِ وِوة : (( قال اْ ابْ اها  َض اِ انرما اْ اِّ 
َِن� َِر اْ اْك   .ِتفى التِ)) َِ كتة بناََ 

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. 441F2 

َُْل اِ   ْ اء أفاء ِْ م  اء إ: (( يقْل اْ َب ُرررة َض اِ انِ َا ُمن  ر إا ِ اَهة اْس
 .ِتفى التِ)) اْساُ 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu bahwa dia mendengar rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam  bersabda," sesungguhnya jintan hitam dapat 

mengobati segala penyakit kecuali mati". Muttafaq alaih. 442F

3 

ن التِ اَناء  ا ر ييتِ اِّ ك: اْ َُ َاجن َض اِ انرا قالُ  ِ . قرحة ِر أْ�ة إر ِِ َلَر
 . التُِّ ِابْ ِاَِ

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. 443F

4 

 

                                                 
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: 

ِ : اْ َُ ُلمة َض اِ انرا قالُ َّ ْل ا ُُ ََ إلا حم م االررض َِ االتُ جقْْْا لْاَ  جِا :  ( قال 
ََ :   جقلُجلما ِا  َبْ ُلمة َ تُ اِّ : قالُ) االِئ�ة يِْنْا ع ِا  قْْْا  ِ يا  َّ ْل ا إا َبا ! ُُ

ُِ ُ�ْقَب َحَسنََة : قْ�: ( قال. ُلمة ق  ِا  نْ ِِ ْاِقهِْ�ْ 
َ
َ َِ  ُ
َ
ِ َِ ِفْر ِوْ  ِْ َّ ِْ ُْ ) اَْلُّرّم ا جقلُ جأاقه� ا

اُه ُمسِلمٌ .  دم اَ : لْ و ِنِ َِ ََ. 

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 : 

ُِ ُ�ْقَب َحَسنَةَ  نْ ِِ ْاِقهِْ�ْ 
َ
ََِ  ُ
َ
ِ َِ ِفْر ِوْ  ِْ  اَْلُّرّم ا

( 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. 444F

1 

ِ : اْ َُ ُلمة َض اِ انرا قالُ َّ ْل ا ُُ ََ : ( وم قال... ع َب ُلمة ِق  أى بصه َ جأِمضِ   لن 
 َُ ِبْ 
َ
ِفْر ِأل ِْ ََ اَْلُّرّم ا ُ يَا 

َ
ِ َِ َا 
َ
ِفْر ّ ِْ ا َِ  َْ َنابِِررْ

ْ
ْ ال ِِ  ِِ ْ َاِقِه ِِ  ُِ َِاْللُْف  َ ْْ

َّ َمْرِ 
ْ
ْ اْ ِِ  ُِ تَ ََ ََ َكْن َ  َْ ا َِ ّب لََمَة 
 ِِ ُ ِكتْ
َ
ِ َْ ّْ نَ َِ ْ َ�ْبِهِ  ِِ  ُ

َ
َِاجَْسْ  ِ  َ ْْ اَِْم َْ

ْ
َِاُه ُمسِلمٌ ) ال ََ. 

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 : 

 ْ ِِ  ُِ َِاْللُْف  َ ْْ
َّ َمْرِ 
ْ
ْ اْ ِِ  ُِ تَ ََ ََ َكْن َ  َْ ا َِ لََمَة  َُ ِبْ 

َ
ِفْر ِأل ِْ ُ يَا ََّب  اَْلُّرّم ا

َ
ِ َِ َا 
َ
ِفْر ّ ِْ ا َِ  َْ َنابِِررْ

ْ
ْ ال ِِ  ِِ َاِقِه

 ِِ ُ ِكتْ
َ
ِ َْ ّْ نَ َِ ْ َ�ْبِهِ  ِِ  ُ

َ
َِاجَْسْ  ِ  َ ْْ اَِْم َْ

ْ
 ال

“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. 



185 

kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburnya, dan berilah cahaya”. 

HR. Muslim. 1 

  Boleh mengecup mayat: 

ْ ِتُ  َا َبا ب�ر َض اِ انِ قهن اِّ : اْ ابْ اها  ِع�شة َض اِ انرم  ُِ . ِ َلَر
 .الخاَُ

Dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu `anhum bahwa Abu Bakar radhiyallahu 

`anhu mencium Nabi shallallahu `alaihi wasallam  setelah beliau wafat. HR. Bukhari. 446F

2 

 

  Bacaan ruqyah terhadap orang sakit:  

ْل بْض َُلَِ يمس  اْ ع�شة َض اِ انرا َا اِّ  ّّاِ َ : ( بت ه الم  ِرقْل كا يْ اَْلُّرّم ََّب ا
َقَما  َُ  َُ َناِ  َُ  ِأَفاُوَكَ ِأَفاَء َر 

ّ
َْ َر ِأَفاَء إِر ِِ َُ اّْشا

نْ
َ
َ ٍِ َ َ ِاْأ

ْ
َأ
ْ
ِِ ال ُِ ْل

َ
َ ( ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari `Aisyah radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

sering mengucapkan ta’awwuz untuk sebagian isterinya, beliau mengusap dengan 

tangan kanannya seraya berdoa : 

 َُ َناِ  َُ  ِأَفاُوَكَ ِأَفاَء َر 
ّ
َْ َر ِأَفاَء إِر ِِ َُ اّْشا

نْ
َ
َ ٍِ َ َ ِاْأ

ْ
َأ
ْ
ِِ ال ُِ ْل

َ
ّّاِ َ َ َقَما اَْلُّرّم ََّب ا َُ 

( 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. 447F

3 

َُْل اِ  ِ : ( يقْل ِ اْرقتة  اْ ع�شة َض اِ انرا كا  َّ ِْْضَناَ �َْشِفْ   ا ََ ْرَقُة  َِ نَاَ  ِِ
َْ َ  ُْرَ�ُة ََ

ّ�نَا  ََ ِقتُْمنَاَ بِِِْلِا  َُ  ِِ ِِ ) بِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, bahwa rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam   membaca saat meruqya :  

رْقَ  َِ نَاَ  ِِ
َْ َ  ُْرَ�ُة ََ ِ َّ ّ�نَا  ا ََ اَ بِِِْلِا 

ِقتُْمنَ َُ  ِِ ِضنَاَ �َْشِفْ بِ
ْْ ََ  ُة 

( Dengan nama Allah tanah bumi kami, dengan air liur sebagian kami, orang yang 

sakit disembuhkan dengan izin Rabb kami )”. Muttafaq ’alaih. 448F

4 
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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. 

ِ : قال) نْم : ( يا دم  اأتحتُ ؟ قال: جقال اْ َب ُْت  َض اِ انِ َا َبرن َ  اِّ  َّ   ا
ِ�تَْ،  َْ

َ
ِ�تَْ، َ َْ

َ
َ ِ َّ ُ �َْشِفتَْ،   ا َّ

َ ٍ  ا ُِ ٍ َحا
ْْ �َ ِْ
َ
ّ ُمّ َ�ْفٍ  َ َْ  ْْ ِِ ِْْليَْ،  ٍء يُ ْ

َْ ْْ ُمّ  اُه ُمسِلمٌ . ِِ َِ ََ. 

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:  

ُ �َْشِفتَْ،   َّ ٍ  اَ ُِ ٍ َحا
ْْ �َ ِْ
َ
ّ ُمّ َ�ْفٍ  َ َْ  ْْ ِِ ِْْليَْ،  ٍء يُ ْ

َْ ْْ ُمّ  ِِ ِ�تَْ،  َْ
َ
َ ِ َّ ِ�تَْ،    ا َْ

َ
َ ِ َّ  ا

( 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. 449F

1 

َُْل اِ : اْ َُاِة بْ زر  َض اِ انرما قال َُن ع ُائفة ِْ : (  قال  َ  ََ ب� الَااْا 
َِنتم جترا  جِ  اَ َِلا ِقن بأَض  إسائتن َِ ع ِْ كا قهل�م َ جِلا ُمْتم بِ بأَض  جِ   للُْ

ْا جراَا ِنِ  ِِ ) تَر ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 450F

2 
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ADAB BERPAKAIN 

 

  Fungsi pakain: 

1. Sebagai hiasan, sebagaimana firman Allah : 

﴿ َ ٰ�َ ٓ ْ  َءاَدمَ  َب�ن ن  عنندَ  زن�نََتُ�مۡ  ُخُذوا
ّ�ُ  َۡ دٖ َم  ]  ٣١: اراراَ[ ﴾ .......... جن

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. (Q.S. 

Al A'raaf : 31 ). 

2. Menutupi aurat, sebagaimana firman Allah: 

﴿  ٰ�َ ٓ َ  قَدۡ  َءاَدمَ  َب�ن َۡ ََ ن
َ
َاسٗ  ُ�مۡ َعََيۡ  اأ ٰ  ا�ن ۖ َورن�ٗش  تنُ�مۡ �َسوۡ  رنييَُ� َاُس  ا ٰ  َو ٰ ّوقۡ ٱ َو�ن نَك َ� ٰ  َخۡ�ٞۚ  ِ نَك َ�  تن اَ�ٰ ءَ  مننۡ  ِ

ن ٱ َُّهمۡ  َّ ََ  َلَع  ]  ٢٦: اراراَ[ ﴾ ٢ يَّذّكُرو

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:  

 بَ  تَقنيُ�م �نيَل َوَسَ�ٰ  رّ �َۡ ٱ تَقنيُ�مُ  �نيَل َسَ�ٰ  لَُ�مۡ  وََجَعَل  ....... ﴿
ۡ
نَك َكَ�ٰ  َسُ�مۚۡ ُ نعۡ  يُتنمط  ِ  ُ�مۡ َعََيۡ  أَمَتهُ ن

َُّ�مۡ  َۡ  لََع ُ � ََ  ]  ٨١: اّهن[ ﴾ ٨ َنُمو

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:  

﴿  ٰ�َ ٓ َ  قَدۡ  َءاَدمَ  َب�ن َۡ ََ ن
َ
َاسٗ  ُ�مۡ َعََيۡ  اأ ٰ  ا�ن ۖ َورن�ٗش  تنُ�مۡ �َسوۡ  رنييَُ� َاُس  ا ٰ  َو ٰ ّوقۡ ٱ َو�ن نَك َ� ٰ  َخۡ�ٞۚ  ِ نَك َ�  تن َءاَ�ٰ  مننۡ  ِ

ن ٱ َُّهمۡ  َّ ََ  َلَع  ]  ٢٦: اراراَ[ ﴾ ٢ يَّذّكُرو

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:  

ن ٱ زن�َنةَ  َحّرمَ  َمنۡ  قُۡل  ﴿ ٓ ٱ َّ خۡ  ّل�ن
َ
ن  َرجَ أ نَ�ٰ ٱوَ  ۦلنعنَبادنۦ ّي َّ و ِّرنزۡ ٱ مننَ  تن ل َ  قُۡل  قن نينَ  �ن َّ ن ِ  ْ �ۡ ٱ ةن َيوٰ �َۡ ٱ �ن  َءاَمُنوا  َيا�ط

نَصةٗ  نَك َكَ�ٰ  َمةن� قنَ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َخاِ ُل  ِ ََ َ�عۡ  �ٖ لنَقوۡ  تن َ�ٰ �ٱ ُ�َفّصن  ]  ٣٢: اراراَ[ ﴾ ٣ ََُمو

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: 

َُْل اِ : ض اِ انرما قالاْ ابْ اها  َ الِسْا ِْ وتاب�م التاض  جِنرا ِْ لْ : ( قال 
ِ  ِابْ ِاَِ) وتاب�مَ ِ�فنْا جترا مْ ا م   .َِاه َبْ  ا

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. 451F

1 

 .ِتفى التِ. َا يلِسرا اَبة كا َحِ التاب إا اِّ : اْ ٌَ  بْ ِاْ، َض اِ انِ 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   

ْل : اْ َُ ُلمة َض اِ انرا قالُ ُُ ََ ِ كا َحِ التاب إا  َّ ِ  ِابْ ِاَِ. القمتص ا  .َِاه َبْ  ا

Dari Ummi Salamah radhiyallahu `anha, ia berkata : “Pakaian yang paling disukai 

Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam adalah gamis”. HR Abu Daud dan Ibnu Majah. 453F

3 
  Posisi kain sarung : 

ِ : انِ قال  اْ َب ُْت  اْ َُ َض اِ َّ ْل ا ُُ ََ -إزَة االسلم إا نيٍ اْساق ِر حرَ : (  قال 
َه بَراَ  ْم  -َِ ر َناَ جتما بينِ ِ�ْ اْحْهَْ ِا كا َُفن ِْ اْحْهْ  جرْ ِ اّاََ ِِْ َر إزا
َّ إلِ  ِ  ِابْ ِاَِ) ينُر ا  .َِاه َبْ  ا

                                                 
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. 454F

1 

ِ : اْ ابْ امر َض اِ انرما قال  َّ ْل ا ُُ ََ َّ إلِ يُْ القتاِة : (  قال  ِء ْم ينُر ا ِْ َر وْ�ِ لت
! إلاَ  نحشٍ َق اِرْ؟: قالُ) يرلْ أبا : ( عساء بّيْاْ ؟ قالجحتٍ يينن ال: جقالُ َُ ُلمة) 
 ر يد ا التِ : ( قال

َ
ْلتنِ لَاع  .َِاه التُِّ ِالعسائ) ج

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. 455F

2 

  Ancaman untuk orang yang menjulurkan kainnya: 

هال ِ اسزاََ ِالقمتص ِالْماِةَ ِْ َر : ( قالاْ اه  اِ بْ امر َض اِ انرما اْ اِّ  اُس
ِء  ْم ينُ َّ إلِ يُْ القتاِة ِنرا أي،اَ لت ِ  ِالعسائ) ر ا  .َِاه َبْ  ا

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. 456F

3 

َّ يُْ القتاِة  ِر ينُر إلرمَ ِر : ( قال اْ َب لَ َض اِ انِ اْ اِّ  وِوة ر ي�لمرم ا
ِ : قال) يد�ترمَ ِام اّاب َلم  َّ ْل ا ُُ ََ ِل ِا : قال َبْ لَ. وِث مراَ جقرَُا  ِْ ُم يا ! لابْا 

 ِ َّ ْل ا ُُ اُه ُمْسِلمٌ ). االسهنَ ِاالنااَ ِاالنفى ُلْتِ باَلٍ اِْلب : ( قال!  ََ َِ ََ. 

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 

اُه ََ ) ِا َُفن ِْ اْحْهْ ِْ اسزاَ  جف اّاَ : ( قال اْ َب ُرررة َض اِ انِ اْ اِّ  َِ

 ُّ َِ  .اُلَخا

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia 

bersabda :  “Pakaian yang terjulur melebihi mata kaki maka tempatnya dalam neraka”. HR. 

Bukhari. 458F

2 
  Pakaian dan hamparan yang dilarang: 

َُْل اِ : اِ انِ قال اْ امر بْ اَْاب َض ر  لِسْا اَرررَ جِنِ ِْ لِسِ ِ النتا : ((  قال 
ِِ ) ْم يلِسِ ِ اآللرة   ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 459F

3 

َُْل اِ  حرُ لا  اَرررَ ِاُِّ ع لكَْ َِر : (( قال اْ َب مْس األأْرُ َض اِ انِ َا 
ِ التُِّ ِالعسائ)) َِحن سناورم   .َلَر

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. 460F

4  

ِ : اْ الباء َض اِ انِ قال  َّ ْل ا ُُ ََ الررض َ ِا ها، اهنائدَ ِ�شمتُ اتا ة ا: َسهن َمرنا 
َبق ِاالتاور اَمر ... الْاُ   ِِ )) ِنرانا اْ لِ  اَررر ِاليهاَ ِالقس ِاُس ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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 

ِ : اْ َب ُرررة َض اِ انِ قال  َّ ْل ا ُُ ََ ماصنفاا ِْ َُن : ( قال  قُْ ِْرم ُتاط : اّاَ ْم ََُ
ُِرْ كأُنمة الخُ  كألناب القر يم�ْا برا اّا َ ٌِساء كُتا  عَرا  اتِ  ِائِ  َو

َْ  ِْ مسْة كّا ِ�ّا  اُه ُمْسِلمٌ ) االائلة  ر ي للْ اهنة ِر َ ا َ�راَ َِا َ�را ل َِ ََ. 

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. 462F

2 

َّ بْ امرِ بْ الْا  َض اِ انرما قال إا : (   جقالّ  وْ�ْ ِْيفررْ ََى اِّ : اْ اه  ا
اُه ُمْسِلمٌ ) ُّه ِْ وتاب اْحفاَ  جِ  لِسرا  َِ ََ. 

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 :  “Sesungguhnya ini 

pakaian orang kafir, janganlah engkau memakainya”. HR. Muslim. 463F

3 

ِاْ لِ   نرانا اِّ : اْ حّيفة َض اِ انِ قال َِا نأُن جتراَ  َا ٌَب ِ �نتة اُِّ ِالفضةَ 
َِا  ل  التِ اُه الُ . اَررر ِاليهاََ  َِ ََ ُّ َِ  .َخا

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. 464F

4 

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ ْ  اْسها، اْ َب االلت  اْ َبتِ َا  ِ  ِالتُِّ. ن� اْ َل  .َِاه َبْ  ا

                                                 
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:  

﴿  ََ ّناسن  َخّدكَ  تَُصّعنرۡ  َو َن ِ  ََ  ٱ �ن  شن َ�مۡ  َو
َ
ۖ  ضن �ۡ� َّ  َمرًَحا َ ٱ ِن ورٖ  َتالٖ ُ�ۡ  ُ�ّ  ُ�نبط  ََ  َّ َُ دۡ قۡ ٱوَ  ١ َف  �ن  صن

نَكۚ َصوۡ  منن ُضۡض غۡ ٱوَ  ينَك َمشۡ  َّ  ت نَ�رَ  ِن
َ
 ٱ أ

َ
ٰ ۡص ۡ�  ]  ١٩  ١٨َ: لقماا[ ﴾ ١ من�ن �َۡ ٱ ُت ََِصوۡ  تن َ�

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 ) . 

﴿ .......  ََ ن  َو َۡ رۡ  نَ �ۡ يَ
َ
ُن ُعۡ  ُجَنهننّ ب  ]  ٣١:  اَّْ[ ﴾ ........ زن�نَتنهنّنۚ  منن فن�َ ُ�ۡ  َما ََمَ �ن

janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka 

sembunyikan. (Q.S. An Nuur : 31 ) 

ِ : اْ َب ُرررة َض اِ انِ قال َّ ْل ا ُُ ََ ن ِ الْب اْْاح  لي  : اْ لِسَْ  ن�  َا �تِ اَْر
َِا �شتمن بالْب اْْاح  لي  ع َح  أقتِ ِ ِنِ ْء َ  ِ الخاَُ. ع جَر  .َلَر

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. 466F

2 

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ َََُِ : ( قال اْ َب ُرررة َض اِ انِ َا  ن  ََن يم  ِ حلة  ْتهِ نفسَِ مَر بينما 
َّ بِ  جرْ يتتلتن ِ األَض إا يُْ القتاِة�تال ِ مش ِِ ) يتِ  إل لسٍ ا ّتَفٌى َالَت ُِ. 

                                                 
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 

ِ : اْ ابْ اها  َض اِ انرما قال َّ ْل ا ُُ ََ ال بالعساءَ ِاالَش لْْ  هرا  ِْ االَشهرْ ِْ اَْر
ال ُّ . العساء باَْر َِ َُخا

ْ
اُه ال َِ ََ. 

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, ia berkata, “Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-

laki.” HR. Bukhari. 468F

2 

  Wanita dilarang tabarruj dengan pakain atau perhiasan: 

Allah taala berfirman:  

﴿  ٰ َهاََ �ط
َ
ط ٱ َ زۡ  قُل َّ�ن

َ
َك َ�ٰ ّ�ن ٓ  َوَ�َناتنَك  جن ا ََ ن ۡ ٱ ءن َو� ٰ  بنيبنهنّنۚ َجَ�ٰ  منن هننّ َعََيۡ  �ن�َ يُدۡ  مننن�َ ُمؤۡ ِ نَك َ� دۡ  ِ

َ
َ َ�ٰ أ

َ
 نَ َر�ۡ ُ�عۡ  أ

ََ  َنۗ َذ�ۡ يُؤۡ  فََ�  ُ ٱ َوَ� يمٗ  �َ�ُفورٗ  َّ  ]  ٥٩:  ارحداب[ ﴾ ٥ ارّحن

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:  

َۡ  َوقُل ﴿ ن ٰ ُمؤۡ ّل ََ بۡ  مننۡ  نَ ُضۡض َ�غۡ  تن من
َ
� ٰ ََ  فُُروَجُهنّ  نَ َفظۡ َوَ�حۡ  رنهننّ ََ ينَ ُ�بۡ  َو َّ  زن�نََتُهنّ  دن ۖ مننۡ  َظَهرَ  َما ِن  َها

ن َوۡ�َ  ُُمرنهننّ  نَ �ۡ َۡ ٰ  ِن نهنّنۖ  َ�َ  ]  ٣١:  اَّْ[ ﴾ ..……… ُجُيو�

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:  

ٰ لۡ ٱوَ  ﴿ ٓ ٱ مننَ  عندُ َقَ� ا ََ ن   �ن ّ�ٰ ٱ ءن لنّ
ََ يَرۡ  ََ َ ُجَناحٌ  هننّ َعََيۡ  َس َفََيۡ  اننَ�احٗ  ُجو

َ
نَ�ٰ  َ�ۡ�َ  �نَياَ�ُهنّ  نَ يََضعۡ  أ  تِ ُمَتَ�ّ

ن�َنةٖ�  َن َ ب
َ
َۡ  َوأ َ ُ ٱوَ  ّنۗ ِّهُ  َخۡ�ٞ  نَ فنفۡ َتعۡ �  ]  ٦٠:  اَّْ[ ﴾ ٦ َعَنيمٞ  َسمنيعٌ  َّ

                                                 
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 : 

ِْ َُ : ( قال: نْم: قال)) َْ، ِال ؟ : (( ِ وْب  ِا جقال َ تُ اِّ : اْ َب األحْ  اْ َبتِ قال
جِلا � اك اِ ِار جلْ َور نْمة اِ : (( قال. ق  � اَ اِ ِْ اسبن ِالننم ِاْتن ِاْرقتى: قال) االال ؟ 

ِ  ِالعسائ)) الت، ِ�راِتِ  ِ َبْ  ا  .َلَر

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. 469F

1 

ِ : اْ َابر بْ اه  اِ َض اِ انرما قال َّ ْل ا ُُ ََ ََِ أَْا ق   فرق أْره جقال َ انا  : (( جرَى 
ُِخة جقال)) َِا كا َ  ُّا ِا �س�ْ بِ أْره ؟  ِالتِ وتاب  ََِ �لر  ََى    َِا كا ُّا َ: (( ِ

ِ  ِالعسائ)) ِاء ينسن بِ وْ�ِ  ِ َبْ  ا  .َلَر

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. 470F

2 

  Kain penutup kepala: 

ِ : انِ قال اْ امرِ بْ حررث َض اِ َّ ْل ا ُُ ََ ْ اءَ ق  ََخ  كأَ َنُر إا  ِالتِ اماِة ُ  َ
اُه ُمسِلمٌ . ُرجترا بْ كتفتِ َِ ََ. 

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. 471F

3 

                                                 
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. 
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  Doa saat memakai pakain baru: 

ِ : اْ َب ُْت  اْ َُ َض اِ انِ قال َّ ْل ا ُُ ََ اماِة َِ قمتياَ : إلا اُتت  وْ�اَ ُماه باُمِ كا 
َ اءَ يقْل  َِ ) : َ

ْ
ا اَْلُّرّم ََْ، اَ َِ  ّ َْ َِ هِ  ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ  َ ُ
َ
ا ُصِنَن ِ َِ  َ ْْ ََِل َُه  ْْ َُْ، َل

َ
أ ُْ
َ
َ َ ِِ ْْ َعِتْ َُ َكَس نْ

َ
ْمُ  َ

 ُ
َ
ُِ : إلا لِ  َح ُم وْ�ا َ ي ا قتن ِ جِا َصهاب اِّ : قال َبْ نمة ) ُصِنَن ِ ٍُ ا ُ�ِْل َِ  ِِ

ُعهْ
 
َ
اا َْ َِال. َع   ُِ اُه َبُْ َ ا َِ ََ ُّ ِّ ِِ  ّت

 Dari Abu Sa'id Al Kudri radhiyallahu `anhu , ia berkata : “Adalah Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bila memakai pakaian baru baik sorban, gamis, beliau 

mengucapkan: 

 َِ َُه  ْْ َُْ، َل
َ
أ ُْ
َ
َ َ ِِ ْْ َعِتْ َُ َكَس نْ

َ
َْمُ  َ
ْ
ُ اَْلُّرّم ََْ، اَ

َ
ا ُصِنَن ِ َِ  ّ َْ َِ هِ  ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ  َُ
َ
ا ُصِنَن ِ َِ  َ ْْ  َ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: 

 
َ
اا َْ ُِ َع ٍُ ا ُ�ِْل َِ  ِِ

 .ُعهْ

”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: 

ِ : اْ َُ لال بنُ لال َض اِ انرا قالُ َّ ْل ا ُُ ََ ْ اء جقال  َت  ِْ  رِا ( بيتاب جترا ختية ُ
ن جألّ اْمتية بت ه جألِسرا جأت برا تم) ائتْ  بأُ لال ( جسحُ القُْ جقال ) . َا ن�سْ ُّه 

َِللق ( ِقال  ِ الخاَُ. مر ْ) َبِ   .َلَر

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: 

ن (( يقْل ِ ِدِة ِدِناُا  ُمُْ اِّ  :اْ َابر َض اِ انِ قال اُتحُِا ِْ اّْال جِا اَْر
ِ مسلم )) ر يدال َاكها ِا انتْن   .َلَر

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 . 474F

2 

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ لا ند،  جلته َ إلا انتْن َح  م جلته َ بالم َ َِ: ( قال اْ َب ُرررة َض اِ انِ َا 
ما  ا،  ِِ ) باْشمال  َ�ْ الم  َِاما  نْنَ ِ�لُر ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 475F

3 

  Cincin laki-laki dipakai di mana: 

ِِ . َنِ ن� اْ لا م اُِّ اْ َب ُرررة َض اِ انِ اْ اِّ  ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

bahwa Nabi melarang memakai cincin emas. Muttafaq alaih . 476F

4  

ِ الخاَُ. كا لا مِ ِْ جضة ِنا جيِ ِنِ اْ ٌَ  َض اِ انِ َا اِّ   .َلَر

Dari Anas radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam 

memakai cincin terbuat dari perak dan permatanya juga. H.R. Bukhari . 477F

5   

َُْل اِ  لِ  لا م جضة ِ يمتنِ َ جتِ جص حِ  َ كا َْن  اْ ٌَ  بْ ِاْ، َض اِ انِ َا 
ِ مسلم. جيِ اا يِ كفِ  .َلَر

                                                 
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  

قشا جِ ينقب إنا اتّنا لا ما ِنقشنا جتِ ن: ( لا ما قال صنن اِّ  :اْ ٌَ  َض اِ انِ قال
ِ الخاَُ. قال جَِ ألَى بررقِ ِ لنصه) . التِ َح    .َلَر

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 . 479F

2     

  Perhiasan apa saja yang dibolehkan bagi wanita:   

جأ  العساء جتْلْ ... جيا قهن اَْهة  اِّ أر   الْت  ِن : اْ ابْ اها  َض اِ انرما قال
 .ِتفى التِ. يلقْ الفتخ ِاْْا تم ِ وْب بِل

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 . 480 F

3  

َُْل اِ  ِ ة جرلحُ جهْث  َْ ُاَ  اْ ع�شة َض اِ انرا َنرا اُتْاَ  ِْ َُماء ق ََِ ج
َُْل اِ جأ َ�ترم اْيِة ِلي  ِْرم ِاء جيلْاَ جشحْا لْ،  ِتفى . جأندل اِ �ية اَتمم إا 

 .التِ

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. 481F

4 

                                                 
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: 

ُ ّا ع�شة َض اِ انرا كساء َِزاَاَ ِلتُاَ قالُ: اْ َب بر ة َض اِ انِ قال ْل : َلَر ُُ ََ قهض 
 ِ َّ ِِ . ِ ُّيْ ا ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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 

َُْل اِ : اْ ع�شة َض اِ انرا قالُ  ْه لٍ إنما كا جرال  ِ . اُّ يناُ التِ َ ِا حش َلَر
 .مسلم

Dari Aisyah radhiyallahu `anha ia berkata: Kasur tempat tidur rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam terbuat dari kulit yang diisi sabut. H.R. Muslim . 483F

2 

 

                                                 
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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BAB IV 

AZKAR 
1. FADHILAH ZIKIR. 

2. ZIKIR PAGI DAN PETANG. 

3. ZIKIR MUTLAQ. 

4. ZIKIR MUQAYYAD. 

  ZIKIR DALAM KONDISI BIASA. 

  ZIKIR YANG DIUCAPKAN DALAM KONDISI SULIT. 

  ZIKIR YANG DIUCAPKAN SAAT TERTENTU. 

5. DOA DAN ZIKIR YANG DAPAT MELINDUNGI DIRI DARI SETAN 

6. TERAPI SIHIR DAN KESURUPAN. 

7. RUQYAH A'IN. 
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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:  

َك َ�فۡ  �ن  ّرّ�َك  ُكرذۡ ٱوَ  ﴿ طٗ�  َن ََ يَفةٗ  تَ ََ  وَخن ن  لن َقوۡ لۡ ٱ نَ من  رن هۡ َۡۡ ٱ َوُدو ََ  َصالن �ٱوَ  ُغُدّون لۡ ٱب  فنَن�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمننَ  تَُ�ن َو
 ]  ٢٠٥: اراراَ[ ﴾ ٢

 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:  

ْ دۡ ٱ ﴿ طٗ�  َرّ�ُ�مۡ  ُعوا ََ ۚ وَُخفۡ  تَ ۡ ٱ ُ�نبط  ََ  أِننّهُ  َيًة ينَ ُمعۡ ِ  ]  ٥٥: اراراَ[ ﴾ ٥ َتدن

 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 gundah gulana dalam jiwa, 
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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:  

﴿  ٰ َهاََ �ط
َ
نينَ ٱ َ َّ  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ ُكُروا يً�  َرةٗ بُ�ۡ  وََسّبنُحوۦُ  ٤ �َكثن�ٗ  �رٗ ذنكۡ  َّ صن

َ
 ]  ٤٢  ٤١َ:  ارحداب[ ﴾ ٤ َوأ

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. 

 

 



202 

  Fadhilah zikrullah: 

Allah taala berfirman:  

ٓ ذۡ ٱفَ  ﴿ ذۡ  ُكُرو�ن
َ
ْ �ۡ ٱوَ  ُ�مۡ ُكرۡ أ ُروا   �ن  ُُ

ََ َن تَ�ۡ  َو  ]  ١٥٢: القرة[ ﴾ ١ ُفُرو

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:  

نينَ ٱ ﴿ َّ  ْ َۡ  َءاَمُنوا �ۡ  ُقَُوُ�ُهم َم�ننط َوَ� نذن ۗن ٱ رن ب َّ  
ََ َ�  ۡ� نذن ن ٱ رن ب َّ  َۡ  ]  ٢٨: اْرا [ ﴾ ٢ ُقَُوُأ لۡ ٱ َم�ننط َ�

(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:  

َ ٱ كنرن�نَ لّ�ٰ ٱوَ  ........... ﴿ َعدّ  تن كنَ�ٰ لّ�ٰ ٱوَ  �َكثن�ٗ  َّ
َ
ُ ٱ أ جۡ  فنَرةٗ ّمغۡ  َُِهم َّ

َ
يمٗ  ًراَوأ  ]  ٣٥:  ارحداب[ ﴾ ٣ اَعظن

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

menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (Q.S. Al Ahzab: 35 ) . 

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ َّ : (( َنِ قال  اْ َب ُرررة َض اِ انِ اْ  َن -قال ا ََ َِ َنا ان  ظْ اه ُ بَ : -َاّد 
َِنا ِِْ إلا لكر   جِا لكر  ِ نفسِ لكر ِ ِ نفسَ َِا لكر  ِ مد لكر ِ ِ مد لْ ِنرم َ إلا 
))  قرب إو أبا  قر�ُ إلِ لَاع َ َِلا  قرب إو لَاع  قر�ُ إلِ باعَ َِلا َ اَ يم  َ يتِ ُرِلة 

 ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 484F

1 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7405 dan Muslim no hadist : 2675. 
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ّكره  َِن ال  : ( قال  انِ اْ اِّ ِاْ َب مْس األأْرُ َض اِ ّكر َ�ِ ِاُّ ر ي َِن اُّ ي
ُّ ) ِاالتُ  َِ اُه اُلَخا َِ
ََ. 

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: 

ر َب مسلم َنِ قال َِب ُْت  اْ َُ َض اِ انرما َنرما أر ا ع : اْ اِأل َأر  ع َب ُرررة 
ِِ: ( َنِ قال اِّ  َّ إر حفترم االِئ�ةَ  ّكرِا ا شيترم اْرحةَ ِندلُ الترم ر يقْ  قُْ ي

َّ جتمْ ان ه  م ا ِلكُر اُه ُمسِلمٌ ) اْسحتنةَ  َِ ََ. 

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 sisi-

Nya”. HR. Muslim. 486F

2 

  Wajib zikrullah dan shalawat Nabi shallallahu `alaihi wasallam dalam 

setiap majlis: 

Allah taala berfirman:  

نَك  مَ سۡ ٱ ُكرن ذۡ ٱوَ  ﴿  ]  ٨: االدمن[ ﴾ ٨ تنيٗ� تَبۡ  هن ِنَ�ۡ  َوتَبَّتۡل  َرّ�

Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan. 

(Q.S. Al Muzammil : 8 ) . 

َّ  ْاا جتَِ ِْم ييلْا : ( قال انِ َب ُرررة َض اِ انِ َا اِّ  ّكرِا ا ِا َل  قُْ للساَ ْم ي
ُّ ) ع نِترم جتِ  إر كا الترم  رة  جِا أاء اّبرمَ َِا أاء ِفر ام  ِّ ِِ َِاُه َح  ِالّت ََ. 

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. 487F

1 

َّ  ْاا جتِ  إر : ( اْ َب ُرررة َض اِ انِ َا اِّ  ّكرِا ا ِا ِْ قُْ يقْمْا ِْ لل   ِر ي
ُِ َ ) قامْا اْ َِن َتفة حاََ ِنا ام ح ة  اُه َبُْ َ ا َِ ََ 

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. 488F

2 

 

  Fadhilah selalu berzikir kepada Allah: 

Allah taala berfirman:  

﴿  َّ َۡ  �ن  ِن َ�ٰ ٱ قن َخ َّ ِ ٰ  ٱوَ  تن َ�
َ
ْو�ن  تٖ َ�ٰ � ََّهارن ٱوَ  لن ّ�ۡ ٱ فن تنَ�ٰ خۡ ٱوَ  ضن �ۡ�

ُ
 ٱ ّ�ن

َ
نينَ ٱ ١ بن َ�ٰ لۡ ۡ� َ ٱ ََ ُكُرويَذۡ  َّ َّ 

ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قنَ�ٰ  نهنمۡ  َوَ�َ ََ  ُجُنو� ُرو ُّ َۡ  �ن  َوَ�َتَف َ�ٰ ٱ قن َخ َّ ِ ٰ  ٱوَ  تن َ�
َ
ٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخََقۡ  َما َرّ�َنا ضن �ۡ�  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  َن

 ]  ١٩١  ١٩٠َ: امراا ال[ ﴾ ١ َّارن ٱ َعَذاَأ  فَقنَنا

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:  

نَذا ﴿ َيتن  فَإ ْ ٱفَ  ةُ ِّصََوٰ ٱ قُضن وا ُ  ٱ �ن  نتَ�ن
َ
ْ �ۡ ٱوَ  ضن �ۡ� ن ٱ لن فَۡض  منن َتُغوا ْ ذۡ ٱوَ  َّ َ ٱ ُكُروا َُّ�مۡ  �َكثن�ٗ  َّ ََ ُ�فۡ  ّلَع  ١ َنُحو

 ]  ١٠: اهمْة[ ﴾

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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َِ قال ََ َّ بْ َ  َض اِ انِ َا  ُِ ق  كُ  ّ  جألب  : اْ اه  ا ِ إا ْائن اُس َّ ْل ا ُُ ََ يا 
َّ : ( قال. َ ء َ�شهث بِ؟ ُّ ِابْ ِاَِ) ر يدال ْسان، َُهاَ ِْ لكر ا ِّ ِِ اُه الّت َِ ََ. 

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. 489F

1 

َ اء َض اِ انِ قال  ِ : اْ َب ال َّ ْل ا ُُ ََ َِزنُا ان  : (  قال  َر َنِ،�م بْ َامال�مَ 
ِلْ ل�م ِْ َا  لقْا  ِلْ ل�م ِْ إنفاق اُِّ ِالفضةَ  ََا �مَ  ََِجْرا ِ   ملتح�مَ 

ُّ ِابْ ). لكر اِ  ْاا : ( باَ قال: قاْْا! ا ِ�م جتم�ْا َاناقرم ِرم�ْا َاناق�م؟ ِّ ِِ َِاه الّت
 .ِاَِ

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. 490F

2 

ِ : اْ ع�شة َض اِ انرا قالُ َّ ْل ا ُُ ََ َّ ع م َحتانِ كا  ّكر ا اُه ُمسِلمٌ . ي َِ ََ. 

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata : “Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  

selalu berzikir kepada Allah Ta’ala dalam segala keadaan”. HR. Muslim. 491F

3 

                                                 
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:  

ۡ ۡص ٱفَ  ﴿ ٰ  �ن
ُ  َما َ�َ ََ َ�ُقوِ ٌۡ  و َمۡ  وََسّبن نَك  دن �ن  ]  ٣٩: ق[ ﴾ ٣ ُغُروأن لۡ ٱ َل َوَ�بۡ  سن ِّشمۡ ٱ ُطَُوعن  َل َ�بۡ  َرّ�

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 

ِ : اْ اَماا بْ افاا َض اِ انِ قال  َّ ْل ا ُُ ََ ِا ِْ اه  يقْل ِ صهاَ م يُْ : ( يقْل  ُمُْ 
ِلتْ : ِمساء م للة َْ

ْ
َْ اّْسِمتُْن ال ُُ َِ ْ اّْسَماِء  ِِ َر  َِ َِْض 

َ ْ
ْ األ ِِ ٌء  ْ

َْ  ِِ ِم ُْ َن ا َِ ُْ َر يَُمّ  ِ
ّ
ِ اّ َّ وِث -ُم   ا

ُّ ِابْ ِاَِ)   إر ْم يمه ْء -مرا  ِّ ِِ الّت َِ اُه  َِ ََ. 

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: 

ِلتْمُ  َْ
ْ
َْ اّْسِمتُْن ال ُُ َِ ْ اّْسَماِء  ِِ َر  َِ َِْض 

َ ْ
ْ األ ِِ ٌء  ْ

َْ  ِِ ِم ُْ َن ا َِ ُْ َر يَُمّ  ِ
ّ
ِ اّ َّ    ا

( 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. 492F

1 

َّ انِ قال ِّ  :اْ َب ُرررة َض ا ٌََن إا اّ ُُ ِْ اقرب لِت� : جقال   َاء  َّ ِا لقت َُْل ا يا
َحة ؟ قال  َْ َمْ : " الا َُ ِح

ْ
ْْ قُل َ َُ َِا ْ ّ ِا َللََى َْْم  َُمّكَ : َستْ َْ  ْْ ِِ اِ   ِّ َّا ِ ا َّ ُْل بَِ�ِلماِ  ا . َُا

ِ مسلم  .َلَر

                                                 
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: 

ّ ِا َللََى  َْ  ْْ ِِ اِ   ِّ َّا ِ ا َّ ُْل بَِ�ِلماِ  ا  َُا

(Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari segala kejahatan 

makhluk-Nya )  3x, niscaya dia tidak akan membahayakanmu”. HR. Muslim. 493F

1 

َّ انِ ِ لا  للة جِلا ُْ ب ابة : اْ َب بْ كِْ َض ا َنِ كا ِ َرا ِْ  مرَ جِا ينقصَ جهُر
... ر بن َ� : ِا َنَُ َ� َُ إٌس؟ قال : أهِ النُِ االهتلمَ جسلم التَِ جر  التِ اْسَُِ جقال 

ُ ٱ ﴿ ُّه اآلية الر ِ َُْة القرة: ِن�م ؟ قال جما ينتتنا : جقال َب َّ  ٓ َّ  هَ ِنَ�ٰ  ََ ط لۡ ٱ ُهوَ  ِن ۚ لۡ ٱ ََ  ...... َقيطوُم
ِْ قااا حْ يمس ََْ ِنا حّ ييه َ ِِْ قااا حْ ييه  ََْ ِنا حّ يمسَ  ]٢٥٥: القرة[ ﴾

َُْل اِ  ّكر ِ لْ، جقال  جلما َصه  َ   ِ الَباَ) ص ق اْهتث : ( ج  .َلَر

Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu `anhu, bahwa dia memiliki tempat jemuran 

kurma. Kurmanya selalu berkurang. Maka dia mengawasinya di suatu malam. Tiba-

tiba 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 ﴿ َّ  ٓ َّ  هَ ِنَ�ٰ  ََ ط لۡ ٱ ُهوَ  ِن ۚ لۡ ٱ ََ   ]٢٥٥: القرة[ ﴾ ...... َقيطوُم

 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. 494F

2    

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2709. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab Mu'jam kabir 1/201. 
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َّ انِ قال ْ  ال َُ َض ا َُْل اِ : اْ َب مسْ ِْ قرَ باآليَْ ِْ �لر َُْة القرة ِ :  ( قال 
ِِ ) للة كفتاه  ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 495F

1 

َُْل اِ : اْ ِْال بْ اه  اِ اْ َبتِ قال  جخرَ ... ليِ بنا  َصابنا ُب ِظلمةَ جانتُرنا 
ْل ْ حْ  مس : (( ِا َقْل ؟ قال: جقلُ)) قن : (( َ جقالليِ بنا َُْل اِ  قن ُْ اِ َح  ِاالْ

ِ التُِّ ِالعسائ)). ِحْ  يه  وِوا ي�فت، م ْء    .َلَر

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: 

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل  ﴿ َحدٌ  َّ
َ
 ]  ١: ارلِ [ ﴾ ١ أ

(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. 496F

2 

َّ انِ قال  َُْل اِ : اْ َب ِاْ، َض ا ْصهََ  : إلا َصه  َح  م جلتقن:  (( قال 
َ
ََِ ْصهَْهنَا 

َ
َ

 ُِ ْْ َ
ْ
ا ال َّ َُ  َ ْْ َُْ، َل

َ
أ ُْ
َ
َ َّ َ اْلُّرّم إِ َ

ْْ اَِْم َْ
ْ
ِ ََّب ال ّ َِ  ،ُ

ْ
ُمل
ْ
نُ : اْ َِ ُه  نَْصَ َِ  َ ُِ ُْْل بَِ، َكتَْه ُا

َ
ََِ َ اُهَ  ُُ َِ  َ ُِ َ�َرَ�تَ َِ ََُهَ  ْْ

َ ُه َ وم إلا َمب جلتقن َِن لْ،  ْْ ََ ا  َِ  ّ َْ َِ  ِِ ا ِكتْ َِ  ّ َْ  ْْ ِِ (( ِ ْ ا ِ َب  .َلَر

Dari Abu Malik radhiyallahu `anhu, ia berkata: rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda: apabila kamu berada di waktu pagi maka bacalah: 

 ُِ ْْ َ
ْ
ا ال َّ َُ  َ ْْ َُْ، َل

َ
أ ُْ
َ
َ َّ َ اْلُّرّم ِإ َ ْْ اَِْم َْ

ْ
ِ ََّب ال ّ َِ  ،ُ

ْ
ُمل
ْ
ْصَهَ  اْ

َ
ََِ ْصهَْهنَا 

َ
َ : َ ُِ َ�َرَ�تَ َِ ََُهَ  ْْ نُ َِ ُه  نَْصَ َِ  َ ُِ َكتَْه

 ْْ ََ ا  َِ  ّ َْ َِ  ِِ ا ِكتْ َِ  ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا
َ
ََِ َ اُهَ  ُُ  َ هُ َِ

                                                 
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 

 َّ َُْل ا َّ انِ َا  ْمِس : (( قال اْ وْ�اا َض ا َُ  َْ ْْ قاَل ِح ُِ ِ يناَ : َِ ِ ُْ �اِس َِ  
ّ�اَ ََ  َّ ُُ با ت ِِ ََ

ُِ يُْ القتاِة ِ�ِمُ  تَ ِِ َّ  ْاا َْا يُْر ِِّتاَ كَا َحّقاَ ع ا
لّم نَ َُ َِ  ِِ ُ َالَتْ َّ ِ )) َهّمٍ  َصا ا َِبْ  ا  .َِاه َح  

Dari Tsauban radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : barang siapa yang mengucapkan di waktu sore: 

ّتاَ  ِِ
لّم نَ َُ َِ  ِِ ُ َالَتْ َّ ُِ ِ يناَ ِ�ُِمَهّمٍ  َصا ا ِ ُْ �اِس َِ ّ�اَ  ََ  َّ ُُ با ت ِِ ََ 

“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. 498F

2  

ُِ قال َّ َان ْ  َض ا َّ : اْ اه  اِ بْ مسْ ِ : ( إلا َمب  قال كا نِ ا ّ َِ  ،ُ
ْ
ُمل
ْ
ْمَب اْ

َ
ََِ ْمَسيْنَا 

َ
َ
هِ  ِّ َُ  ْ ِِ ا  َِ  َ ْْ َُْ، َل

َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ ُ اْلُّرّم ِإ

َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
ِ َر إِِ ّ َِ َْمُ  

ْ
ُْْل  َِاَ ُا

َ
َ َِ ا  َُ  َ ْْ ََ ا  َِ  َ ْْ ََِل اْلّتْلَِة 

 ْْ ُا
َ
ِحْبِ َ
ْ
ِْْء ال ُُ َِ َحَسِن 

ْ
َْ ال ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ا ََّب َ َُ  َ ْْ ََ ا  َِ  ّ َْ َِ هِ اْلّتْلَِة  ِّ َُ  ْ ِِ ا  َِ  ّ َْ  ْْ ِِ ْ بَِ،  ِِ اٍب 

َّ ْْ َا ِِ ُل بَِ، 
َقْبِ 
ْ
ْ ال ِِ اٍب 

َّ ََِا  َِ ّّا ُ، ِ: (اَ َِلا َصه  قال لْ، َيض) ا
ْ
ُمل
ْ
ْصهََ  اْ

َ
ََِ ْصهَْهنَا 

َ
اُه ُمسِلمٌ ) َ َِ ََ. 

Dari Ibnu Mas`ud radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Adalah nabi Allah 

shallallahu `alaihi wasallam bila masuk waktu sore beliau mengucapkan:  

 ِ ّ َِ َْمُ  
ْ
َِاَ  ِ ّ َِ  ،ُ

ْ
ُمل
ْ
ْمَب اْ

َ
ََِ ْمَسيْنَا 

َ
ِه َ ِّ َُ  ْ ِِ ا  َِ  َ ْْ َُْ، َل

َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ ُ اْلُّرّم إِ

َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
 َر إِِ

ْْلُ  ُا
َ
ا ََّب َ َُ  َ ْْ ََ ا  َِ  ّ َْ َِ ِه اْلّتْلَِة  ِّ َُ  ْ ِِ ا  َِ  ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ ا  َُ  َ ْْ ََ ا  َِ  َ ْْ ََِل َحَسِن اْلّتْلَِة 

ْ
َْ ال ِِ ِْْء  بَِ،  ُُ َِ

َقْبِ 
ْ
ْ ال ِِ اٍب 

َّ ََِا  َِ ّّا ْ ا ِِ اٍب 
َّ ْْ َا ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ِحْبِ َ
ْ
 ال

( 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:    

ِ ،ُ
ْ
ُمل
ْ
ْصهََ  اْ

َ
ََِ ْصهَْهنَا 

َ
َ 

(Kami berada di pagi hari, dan kerajaan Allah-pun berada di pagi hari)”. HR. 

Muslim.499F

1 

ُِ قال َّ َان �َِ، : ( يقْل إلا َصه  كا اِّ : اْ َب ُرررة  َض ا َِ ْمَسيْنَا 
َ
َ ،َِ� َِ ْصهَْهنَا 

َ
اَْلُّرّم بَِ، َ

 َُ ْْ َْ، العُّش
َ
َِل َِ �َِ، َ�ُمُْْ   َِ ْتَا 

َ
�َِ، : ( َِلا َمب قال) � َِ ُ اَْلُّرّم بَِ،  ْْ َمِي

ْ
َْ، اْ
َ
َِل َِ �َِ، َ�ُمُْْ   َِ ْتَا 

َ
اُه ) � َِ ََ

 َ ُِ َِبُْ َ ا  .الخاَُ ِ َأل ب االفر  

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata adalah Nabi shallallahu 

`alaihi wasallam  di waktu pagi selalu mengucapkan:  

 ،َِ� َِ ْصهَْهنَا 
َ
َُ  اَْلُّرّم بَِ، َ ْْ َْ، العُّش

َ
َِل َِ �َِ، َ�ُمُْْ   َِ ْتَا 

َ
� ،َِ� َِ ْمَسيْنَا 

َ
َ 

(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: 

 ُ ْْ َمِي
ْ
َْ، اْ
َ
َِل َِ �َِ، َ�ُمُْْ   َِ ْتَا 

َ
� ،َِ� َِ  اَْلُّرّم بَِ، 

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. 500F

2 

ُِ اْ اِّ  َّ َان تنفاَ َا يقْل الْه : ( قال اْ أ ا  بْ َِ  َض ا َ : ُت  اُر
َ
ّحْ َر إِِ ََ  َُ نْ

َ
اَْلُّرّم َ

تَ  ُْ ا ا َِ َِْاِ َك  َِ نَا َعَ َ�ْرِ َك 
َ
ََِ نَا َ�هُْ َك 

َ
ََِ َُ َللَْقتَِ�ْ  نْ

َ
َ 
ّ
ُْْء ََْ، إِر بُ

َ
َ ُُ ْْ ا َصنَ َِ  ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ُُ ْْ ََ

َُ  ِْ قااا ِ اّرا نْ
َ
َ 
ّ
نَُْْب إِر

ّّ ْنِفُر ا ََ ُِ َر  ِفْر ِوْ جَِِنّ
ِْ ْ جَا ِِ

نْ َّ ُْْء بِ بُ
َ
ََِ  ّ َمِتَ، َ َ ْْ َ مْقناَ براَ جما  ِْ بِِن

                                                 
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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ْ مْقْ براَ جما  قهن َا ييه َ جرْ ِْ يِِْ قهن َا يمسَ جرْ ِْ َُن اهنةَ ِِْ قااا ِْ ا ْلتن ُِ
ُّ ) َُن اهنة  َِ َُخا

ْ
اُه ال َِ ََ. 

Dari Syadad bin Aus radhiyallahu `anhu, dari Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam, ia bersabda :  “Istighfar yang paling utama, seorang hamba mengucapkan 

: 

ّحْ  ََ  َُ نْ
َ
ْْ اَْلُّرّم َ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ُُ ْْ ََ تَ ُْ ا ا َِ َِْاِ َك  َِ نَا َعَ َ�ْرِ َك 

َ
ََِ نَا َ�هُْ َك 

َ
ََِ َُ َللَْقتَِ�ْ  نْ

َ
َ 
ّ
َ إِر
َ
ا  َر إِِ َِ  ّ َْ  

 
ّ
نَُْْب إِر

ّّ ْنِفُر ا ََ ُِ َر  ِفْر ِوْ جَِِنّ
ِْ ْ جَا ِِ
نْ َّ ُْْء بِ بُ

َ
َ َِ  ّ َمِتَ، َ َ ْْ ُْْء ََْ، بِِن بُ

َ
َ ُُ ْْ َُ َصنَ نْ

َ
َ  

( 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. 501F

1 

َّ َانُرما  َا َبا ب�ر اْي يى َض اِ انِ ُأل اِّ  َُْل : قال اْ اه  اِ بْ امرِ َض ا يا 
َِْض َعَِْم : قن! يا َبا ب�ر : م� ِا َقْل إلا َصههُ َِلا َمستَُ جقالاِ ال

َ ْ
َِاأل َِاِ   َر اّْسَما ُِ اَْلُّرّم جَا
 َِ  ِِ ِك ْ ِْ َِ اِا  ََ ّ اّْشتْ َْ َِ ّ َ�ْفِسْ  َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ُِ َمِلتَْح َِ ٍء  ْ َْ َِاّْشَراَ ِة ََّب ُمّ   ِِ

َنتْ
ْ
ََ َعَ ال ْ�َتِ

َ
ْا َ
َ
َ 

 ُمْسِلٍم 
َ
ّرُه إِا َُ

َ
َ ِْ
َ
َْْءا َ ُُ اُه الخاَُ ِ َأل ب االفر ) َ�ْفِسْ  َِ ََ. 

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:  

ُْْل بَِ،  ُا
َ
َ ُِ َمِلتَْح َِ ٍء  ْ َْ َِاّْشَراَ ِة ََّب ُمّ   ِِ

َنتْ
ْ
َِْض َعَِْم ال

َ ْ
َِاأل اِ   َِ َر اّْسَما ُِ ّ اَْلُّرّم جَا َْ َِ ّ َ�ْفِسْ  َْ  ْْ ِِ

ّرهُ  َُ
َ
َ ِْ
َ
َْْءا َ ُُ ََ َعَ َ�ْفِسْ  ْ�َتِ

َ
ْا َ
َ
ََِ  ِِ ِك ْ ِْ َِ اِا  ََ  ُمْسِلمٍ  اّْشتْ

َ
 إِا

                                                 
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. 502F

1 

َُْل اِ : اْ ابْ امر َض اِ انرما قال : ي ، ُْرء الاْا  حْ يمس ِ حْ ييه  ْم ي�ْ 
اِكتَ  َْ
ْ
ال َِ  َْ ْف َْ

ْ
َُْ، ال
َ
أ ُْ
َ
َ َّ اِكتَةَ اْلُّرّم إِ َْ

ْ
ال َِ  َْ ْف َْ

ْ
َُْ، ال
َ
أ ُْ
َ
َ َّ َِاآلِلَرِةَ اْلُّرّم إِ ِِ اّلْ�تَا  َ : َة  ِِ

ُْ ََ َِ  َُ َُِ ْ�تَا ِِ ِ يِْ� 
 ْْ �َ َِ ِفَ 

ْ
ْْ َلل ِِ َِ  َ ُّ ِ يََ 

ْْ ََ  ْْ ِِ  �ِ ُْ َََِْعِتَ اْلُّرّم اْحَف  ْْ ِِ � َِ ََاِت  ْْ ُتْ َا ُْ اِوَ اْلُّرّم ا َِ ْْ يَِمتِْ�  َِ �َ َِ  َ
ِْر 
َ
ْْ ت ِِ ْمتَاَل 

ُ
ْا َ
َ
َمِتَ، َ َُ َْ ُْْل بِ ُا

َ
ََِ  َ،ِ ْْ ْْ جَ ِِ َِ ِ  ِابْ ِاَِ. ِأَماِوَ  ِ َبْ  ا  .َلَر

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma ia berkata: rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam  tidak pernah meninggalkan doa berikut ini di waktu petang dan 

pagi: 

 
ْ
ال َِ  َْ ْف َْ

ْ
َُْ، ال
َ
أ ُْ
َ
َ َّ َِاآلِلَرِةَ اْلُّرّم إِ ِِ اّلْ�تَا  اِكتََة  َْ

ْ
ال َِ  َْ ْف َْ

ْ
َُْ، ال
َ
أ ُْ
َ
َ َّ اِكتَةَ اْلُّرّم إِ َْ : َ ِِ

ُْ ََ َِ  َُ َُِ ْ�تَا ِِ ِ يِْ� 
َََِْعِتَ اْلُّرمّ   ْْ ِِ � َِ ََاِت  ْْ ُتْ َا ُْ اِوَ اْلُّرّم ا َِ َِ  ْْ �َ َِ ْْ يَِمتِْ�َ  �َ َِ ِفَ 

ْ
ْْ َلل ِِ َِ  َ ُّ ِ يََ 

ْْ ََ  ْْ ِِ  �ِ ُْ اْحَف
ِْر 
َ
ْْ ت ِِ ْمتَاَل 

ُ
ْا َ
َ
َمِتَ، َ َُ َْ ُْْل بِ ُا

َ
ََِ  َ،ِ ْْ ْْ جَ ِِ َِ  ِأَماِوَ 

“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. 503F

2 

ِ : اْ َب ُرررة َض اِ انِ قال  َّ ْل ا ُُ ََ ِحْ يمس: (  قال  هْهَ : ِْ قال حْ ييه   ُُ ِ َّ اَا ا
ِبَْمِ هِ َ ِائة مرة  ْم يأ  َح  يُْ القتاِة بأجضن اا َاء بِ  إر َح  قال َِن ِا قال َِ زا  اُه ) َِ َِ ََ

 .ُمسِلمٌ 

                                                 
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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ِبَْمِ هِ ِ يُْ ِائة مرة  حَُ لَاياه  َِا كنُ َِن ز�  الهر : ( ِ� لفَ  َِ  ِ َّ هَْهاَا ا ُُ ) ِْ قال 
 ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengucapkan di waktu pagi dan petang: 

ِبَْمِ هِ  َِ  ِ َّ هَْهاَا ا ُُ 

(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. 504F

1 

Dalam riwayat yang lain : “Siapa yang mengucapkan: 

ِبَْمِ هِ    َِ  ِ َّ هَْهاَا ا ُُ 

(Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya) dalam satu hari seratus kali, 

dihapuskan seluruh kesalahannya sekalipun sebanyak buih di lautan” Muttafaq 

’alaih. 505F

2 

َرِة : َنِ كا يقْل إلا َصه  َِلا َمب اْ اه  اِ بْ َبدى َض اِ انِ اْ اِّ  َْ ْصَهْهنَا َعَ جِ
َ
َ

سِلْ 
ْ
َِمِة ا َُ ُِ ََِعَ  َِ ُْ ِس

ْ
َْ ا ِِ ا َكَا  َِ َِ  

تَْمَ َحِنتْفاَ ُمْسِلماَ ُِ بِيْنَا إِبَْرا
َ
ِِتّنَا ُدَّمٍ  ََِعَ ِملِّة َ

ِْ نَ
َِِ َ ََِعَ ِ يْ

 َ ْْ �ِ ِ
َْ ُم
ْ
ِ َح  ِالاَ�. اْ  .َلَر

Dari Abdullah bin Abza radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam  bahwa beliau selalu membaca doa berikut ini di waktu pagi dan petang: 

 
َ
ِِتّنَا ُدَّمٍ  ََِعَ ِملِّة َ

ِْ نَ
َِِ َ ََِعَ ِ يْ سِْل

ْ
َِمِة ا َُ ُِ ََِعَ  َِ ُْ ِس

ْ
َرِة ا َْ ْصهَْهنَا َعَ ِج

َ
تَْمَ َحِنتْفاَ َ ُِ بِيْنَا إِبَْرا

 َ ْْ �ِ ِ
َْ ُم
ْ
َْ اْ ِِ ا َكَا  َِ َِ  ُمْسِلماَ 

“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. 506F

3 

                                                 
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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 ََ ِ اْ َب ُرررة َض اِ انِ َا  َّ ْل ا ُُ قال ) : ُ
َ
ِ َِ  ،ُ
ْ
ُمل
ْ
ُ اْ
َ
ِ ُ
َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
ِْ قال َر ِإِ

ٍء قَِ يٌْرَ ِ يُْ ِائة مرة كنُ ِ ا ل اَ َقابَ ِ�تهُ ِ ِائة حسنةَ ِدتُ  ْ َْ َْ َعَ ُمّ  ُُ َِ َْمُ  
ْ
اَ

ِِْ لْ، حّ يمسَ ِْم يأ  َح  بأجضن اا َاء بِ  إر انِ ِائة ُي،ةَ ِننُ ِ حرزاَ ِْ اْشتَاا ي
 .ِتى التِ) ََن امن َُُ ِْ لْ، 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam bersabda: “Siapa yang mengucapkan: 

 ُ
َ
ِ ُ
َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
ٍء قَِ يْرٌ َر إِِ ْ َْ َْ َعَ ُمّ  ُُ َِ َْمُ  

ْ
ُ اَ
َ
ِ َِ  ،ُ
ْ
ُمل
ْ
  اْ

(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. 507F

1 

َُْل اِ  ُ : ((  قال اْ َب اتال َض اِ انِ َا 
َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
ِْ قال إلا َصه  َر إِِ

 َِ  ،ُ
ْ
ُمل
ْ
ُ اْ
َ
ٍء قَِ يٌْر كا ِ ا ل َقهة ِْ ِل إُمااتن ِ�تِ ِ اَ حسنا  ِ ْ َْ َْ َعَ ُمّ  ُُ َِ َْمُ  

ْ
ُ اَ
َ
ِ

ََا  ِنا ِ حرز ِْ اْشتَاا حّ يمس َِا قااا إلا َمب  ِحط انِ اَ ُي،ا  َِجن ِ اَ  
ِ  ِابْ ِاَِ)). كا ِ َِن لْ، حّ ييه   ِ َبْ  ا  .َلَر

Dari Abu Ayyas radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : barang siapa yang di waktu pagi mengucapkan:  

ٍء قَِ يْرٌ  ْ َْ َْ َعَ ُمّ  ُُ َِ َْمُ  
ْ
ُ اَ
َ
ِ َِ  ،ُ
ْ
ُمل
ْ
ُ اْ
َ
ِ ُ
َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
 َر إِِ

(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 . 508F

1 

 ِّ َّ انِ اْ اّ َ اء َض ا ْمِس : (( قال  اْ َب ال َُ  َْ َِِح َْ يُْيهُ   ٍُ ِح ْْ ِِ ُمّ يَ ْْ قاَل  َِ : َ ِِ َحْس
ُ  َْاا َّ هَْن َمّراٍ  َكَفاُه ا َُ تِم  ُِ َْ ْرِل ال َْ َْ ََّب ال ُُ َِ  ُُ

ْ
�ّ َْ َ  ِِ َْ َالَتْ ُُ  

ّ
َِ إِر ُ ر ِإ َّ ْْ َْمِر اّلنْتا ا ِِ  ُِ  ِا َُّم
ِ ابْ اْس�)) ِاآلِلَرِة   .َلَر

Dari Abu Darda' radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam , 

beliau bersabda: barang siapa yang di waktu pagi dan petang mengucapkan: 

َْ َالَ   ُُ  
ّ
َ إِر
َ
ُِ َر إِِ َ ا ِِ تِْم َحْس ُِ َْ

ْ
ْرِل ال َْ

ْ
َْ ََّب ال ُُ َِ  ُُ

ْ
�ّ َْ َ  ِِ  تْ

.“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. 509F

2 

َّ انِ قال َُْل اِ : اْ ٌَ  بْ ِاْ، َض ا ِا يمنْ، َا �سمع ِا َِصت، بِ َا : لفاُمة  قال 
ِ� إِ :  قْ� إلا َصههُ ِ إلا َمستُ

ْ
َر  َِ�ل َِ  ُِ ّ ُُ  َِ

ْ
ْصِلْ  ِو َأأ

َ
تَِنتُْث َ ُْ

َ
ُُ بِرَْحَِتَ، َ ْْ  يَا َحّ يَا َ�ّت

َ
ا

 ٍ
ْْ ْرجََة َ� َُ ِ اَا م. َ�ْفِس   .َلَر

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: 

ٍ يَا َحّ يَا �َ   ْْ ْرجََة َ� َُ  َ�ْفِس 
َ
ِ� إِا
ْ
َر  َِ�ل َِ  ُِ ّ ُُ  َِ

ْ
ْصِلْ  ِو َأأ

َ
تَِنتُْث َ ُْ

َ
ُُ بِرَْحَِتَ، َ ْْ  ّت

“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. . 510F

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. 

َّ انِ قال  ََ : اْ َب ُرررة َض ا ِ قال  َّ ْل ا ُُ  ) :  ُمتاا  لفتفتاا ع اْلساا  وقتلتاا ِ االااا
تِْم : حهيهتاا إا اْرحْ ُِ َْ

ْ
ِ ال َّ هَْهاَا ا ُُ ِبَْمِ هِ  َِ  ِ َّ هَْهاَا ا ُُ ( ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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  

تْمِ  ُِ َْ
ْ
ِ ال َّ هَْهاَا ا ُُ ِبَْمِ هِ  َِ  ِ َّ هَْهاَا ا ُُ 

(Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya, dan Maha Suci Allah yang Maha 

Besar)”. Muttafaq ’alaih. 511F

1 

َّ انِ قالاْ  َُْل اِ  :ُمرة بْ َن ب َض ا ِ : ( قال  َّ هَْهاَا ا ُُ َحِ اْكُ إا اِ ََ�ن 
َبُ ر يمك بأيرْ ب َ  

ْ
ُ
َ
َِاِ َ  ُ َّ  ا

ّ
َ إِر
َ
َر إِِ َِ  ِ ّ َِ ِ مسلم) َِاََْمُ    .َلَر

Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu `anhu, Ia berkata: rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam  bersabda: Kalimat yang paling dicintai Allah ada 

empat, yaitu: 

َبُ 
ْ
ُ
َ
َِاِ َ  ُ َّ  ا

ّ
َ إِر
َ
َر إِِ َِ  ِ ّ َِ َِاََْمُ    ِ َّ هَْهاَا ا ُُ 

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.  512F

2 

َّ انِ قال  ِ : اْ َب ُرررة  َض ا َّ ْل ا ُُ ََ ُ : ألا َقْل: (  قال  َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
َر إِِ َِ  ِِ َْمُ  ِ

ْ
َِاَ  ِ َّ هَْهاَا ا ُُ

َبُ  َحِ إوّ 
ْ
ُ
َ
اُه ُمسِلمٌ ) اا ُلُْ التِ اْشم   َِاِ َ َِ ََ. 

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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َبُ 
ْ
ُ
َ
َِاِ َ  ُ َّ  ا

ّ
َ إِر
َ
َر إِِ َِ  ِِ َْمُ ِ 

ْ
َِاَ  ِ َّ هَْهاَا ا ُُ 

(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. 513F

1 

َّ انِ قال  ْْ َب ِاْ، األأْرُ َض ا �َ : ِ َّ ْل ا ُُ ََ  ( : ( قال 
ُ
ِ َعْمَد ّ َِ َِاََْمُ   َماِا َ 

َْ ُر اِس َْ َُ َأ ْْ ُر َّ ال
ِ َعْمآلِا  ّ َِ اََْمُ   َِ  ِ َّ هَْهاَا ا ُُ َِ  -اِْمْاَاَا َ 

ُ
ِْ َعْمَد

َ
َِاّْيَ قَُة  -َ  َ ٌَ ْْ َُِة نُ اّْي َِ ََْض َ 

َ
َِاأل َِاِ   َ اّْسَما ْْ ََ ا  َِ

الُقرْ  َِ تَاٌء َ  ِِ َِاّْيْبُ  اٌا َ  َُ �ُِقَرا بُْر ْْ ِْ ُم
َ
ِتُقَرا َ ْْ ُِ َكُم ِْ َكهَائٌِن َ�ْفَس ْنُ  ََ ّّاِ   ِْ َالَتَْ، َ ُمّ ا

َ
)) �ُا ُحّتٌة ََْ، َ

اُه ُمْسِلٌم  َِ ََ. 

Dari Abu Malik Al Asy'ary, ia berkata :  “Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  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 

َّ انِ َُْل اِ  اْ َب لَ َض ا ِا اصَ  اِ الِئ�تِ َِ : ُ،ن َُ اْكُ َجضن ؟ قال َا 
ِبَْمِ هِ  َِ  ِ َّ هَْهاَا ا ُُ اُه ُمْسِلٌم . لْها 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:  

ِبَْمِ هِ  َِ  ِ َّ هَْهاَا ا ُُ 

Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya. H.R Muslim. 515F

3  

                                                 
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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َّ انِ قال ِ : اْ ُْ  بْ َب ِقا  َض ا َّ ْل ا ُُ ََ َيْتد َح  م َا ي�سِ : ( جقال كنا ان  
�سه  ِائة : ( كتٍ ي�سِ َلٍ حسنة ؟ قال: جسأِ ُائن ِْ َلسائِ! ) ِ م يُْ َلٍ حسنة 

َِ ) �سِتهة  جتحتِ ِ َلٍ حسنةَ َِ �ط انِ َلٍ لَت،ة   .اُه ُمسِلمٌ ََ

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. 516F

1 

ِ َح  ِالتُِّ)) ُي،ة  �تِ ِ َلٍ حسنةَ ِتط انِ َلٍ : (( ِ� لفَ  .َلَر

Dalam riwayat yang lain: " dituliskan untuknya seribu kebaikan dan 

dihapuskan dari nya seribu dosa". H.R. Ahmad dan Tirmizi. 517F

2 

َّ انِ اْ اِّ  ُ ِ ةلة ِ اه: ِْ قال: ( قال اْ َابر َض ا ِبَْمِ هِ   ُِر َِ  ِ َّ هَْهاَا ا اُه ) نة ُُ َِ ََ

 ُّ ِّ ِِ  الّت

Dari Jabir radhiyallahu `anhu, dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia 

bersabda:  “Siapa yang mengucapkan:  

ِبَْمِ هِ  َِ  ِ َّ هَْهاَا ا ُُ 

(Maha Suci Allah dan Maha Terpuji) ditanamkan untuknya sebatang pohon 

kurma di surga”. HR. Tarmizi. 
518 F

3 

َّ انرا َا اِّ  لرَ ِْ ان ُا ب�رة حْ صا اْيه   ِ  ِ مست ُاَ وم  اْ َْرررة َض ا
جقال اِّ . نْم: قالُ) ِا زلُ ع اَال الر جاَقت، الترا ؟ : ( ََن بْ  َا َِح ِ  َاْسة جقال

  ) :  نّ الُْ ْْزنترْْْ ِزنُ بما قلُ ِ -وِث مرا -لق  قلُ بْ ك ََ�ن ُما : ِ َّ هَْهاَا ا ُُ

 ِِ َِما ِ َُ َ اَ   ِِ َِ  ِِ ِزنَِة َارِْأ َِ  ِِ ا َ�ْفِس َِ َِ َِ  ِِ ِق
ْ
ِبَْمِ هِ َاَ َ  َلل اُه ُمسِلمٌ ) َِ َِ ََ. 

                                                 
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: 

ِمَ  َُ َ اَ   ِِ َِ  ِِ ِزنَِة َارِْأ َِ  ِِ ا َ�ْفِس َِ َِ َِ  ِِ ِق
ْ
ِبَْمِ هِ َاَ َ  َلل َِ  ِ َّ هَْهاَا ا ُُ ِِ  ا ِ

(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. 

519F

1 

َّ انِ اْ اِّ  َِحْ : ( قال اْ َب َيْب األنياَُ َض ا  ُ َّ  ا
ّ
َ ِإر
َ
ُ ِْ قال َر ِإِ

َ
ِ ُ
َ
رَْ، ِ ِ

َْ َ ُه َر 
ٍء قَِ يٌْر اَ مرا َ كا كمْ َاتى ََ�ْة َنف  ِْ ِل إُمااتن  ْ َْ َْ َعَ ُمّ  ُُ َِ َْمُ  

ْ
ُ اَ
َ
ِ َِ  ،ُ
ْ
ُمل
ْ
) اْ

 ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari Abu Ayyub Al Anshari radhiyallahu `anhu, dari Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam , ia bersabda :  “Siapa yang mengucapkan: 

ٍء قَِ يْرٌ  ْ َْ َْ َعَ ُمّ  ُُ َِ َْمُ  
ْ
ُ اَ
َ
ِ َِ  ،ُ
ْ
ُمل
ْ
ُ اْ
َ
ِ ُ
َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
 َر إِِ

(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 . 520F

2 

َّ انِ قال ْل ا: اْ ُْ  بْ َب ِقا  َض ا ُُ ََ ِ َاء َاراب إا  َّ الم� مِاَ َقَِْ قال: جقال ) :
ِ : قن َّ هَْهاَا ا ُُ َِ اَ  ْْ َِ ِِ َك َْمُ ِ 

ْ
َِاَ اَ  ْْ َبُ َكِه

ْ
ُ
َ
َ َّ ُ َ ا

َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
َل َر إِِ ْْ َر َح َِ  َ ْْ اَِْم َْ

ْ
 ََّب ال

َحِ 
ْ
ِدْرِد اَ َْ

ْ
ِِ ال  بِا

ّ
َة إِر ّْ
َر قُ ْ : قن: ( جرْرء ْرح جما و؟ قال: قال) تِْم َِ َِ  ِ

ُْ ا َِ اََْحِْ�ْ  َِ ِفْر ِوْ  ِْ اَْلُّرّم ا
َُْزقِْ�ْ  ا اُه ُمسِلمٌ ) َِ َِ ََ. 

                                                 
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: 

 ِ َّ هَْهاَا ا ُُ َِ اَ  ْْ َِ ِِ َك َْمُ ِ 
ْ
َِاَ اَ  ْْ َبُ َكِه

ْ
ُ
َ
َ َّ ُ َ ا

َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
َر َر إِِ َِ  َ ْْ اَِْم َْ

ْ
 ََّب ال

 َِ َل  ْْ َِحتْمِ َح
ْ
ِدرِْد اَ َْ

ْ
ِِ ال  بِا

ّ
َة إِر ّْ
 َر قُ

(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang Maha Esa, tidak 

ada sekutu bagi-Nya, Allah Yang Maha Besar, segala puji bagi Allah sebanyak-

banyaknya, 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: 

َُْزقِْ�ْ  ا َِ  ْ َِ  ِ
ُْ ا َِ اََْحِْ�ْ  َِ ِفْر ِوْ  ِْ  اَْلُّرّم ا

(Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku dan berilah aku 

rezki)”. HR. Muslim. 521F

1 

َُْل اِ  ْأِرُ  َحَلََة َارِْأَ،َ : (( قال اْ ٌَ  َض اِ انِ َا 
ُ
ََِ ْأِرُ َك 

ُ
َ َّ ِْ قال اْلُّرّم إِ

 َ
َ
ُ َر إِِ ََ َُ ا نْ

َ
نَّ، َ
َ
ِقَ،َ ه
ْ
تَْن َلل ِ ََ َِ ئَِ�تََ، 

َِ َم ّا ُدَّم اَ َ�هُْ َك َِ
َ
ْأِرُ  َ
ُ
ََِ رَْ، ََْ،َ  ِ

َْ َِْحَ َك َر   َُ نْ
َ
َ 
ّ
 ِإر

َُْ، ِْ قااا مرة َاتى اِ ولَِ ِْ اّاَ ِ ِْ قااا مر ْ َاتى اِ ولَتِ ِْ اّاَ ِ ِْ قااا وِوا  ْْ ُُ ََ َِ

ِ اَا م)) َاتى ُِ ِْ اّاَ   .َلَر

Dari Anas radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  

bersabda: barang siapa yang mengucapkan (doa ini):  

 َ
َ
ُ َر إِِ ََ َُ ا نْ

َ
نَّ، َ
َ
ِقَ،َ ه
ْ
تَْن َلل ِ ََ َِ ئَِ�َتَ، 

َِ َم َِ ْأِرُ  َحَلََة َارِْأَ،َ 
ُ
ََِ ْأِرُ َك 

ُ
َ َّ َِْحَ َك َر اْلُّرّم إِ  َُ نْ

َ
َ 
ّ
 إِر

 ِ َْ ،َُْ ْْ ُُ ََ َِ ّا ُدَّم اَ َ�هُْ َك 
َ
ْأِرُ  َ
ُ
ََِ  . رَْ، ََْ،َ 

 “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  

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ ييه  ع م ُِ  ِْ َح  م ص قة  جُ �سِتهة : ( قال اْ َب لَ َض اِ انِ َا 
َِمر باالْرَِ ص قةَ ِن  اْ ص قةَ ِت ت مت ة ص قةَ ِت  رلتلة ص قةَ ِت  �هْة ص قةَ 

اُه ُمسِلمٌ ) االنحر ص قة  َِدئ ِْ لْ، َ�ْتاا ير�ْرما ِْ اْضح  َِ ََ. 

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. 523F

2 

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ اَ : ِْ قال: قال اْ َب ُْت  اْ َُ َض اِ انِ َا  ـَ ُِ ِ يْن َِ ُْ ِس
ْ
�ِا َِ  َ
ل
�ـا ََ  ِِ ُُ بِا تْ ِِ ََ

َر ِ ْْ ُُ ََ �ُِمَهّمٍ   ِ مسلم. َهُ ِ اهنةَِ  .َلَر

Dari Abu Sa'id Alkhudri radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam: barang siapa yang mengucapkan doa ini: 

رَ  ْْ ُُ ََ �ُِمَهّمٍ   َِ اَ  ـَ ُِ ِ يْن َِ ُْ ِس
ْ
�ِا َِ  َ
ل
�ـا ََ  ِِ ُُ بِا تْ ِِ ََ 

“Aku rela Allah sebagai Tuhan-(ku), Islam sebagai agama-(ku) dan 

Muhammad  sebagai rasulullah“ niscaya dia berhak masuk surga". HR. Muslim. 524F

3 

! يا اه  اِ بْ قي  َر َ ْ، ع كا ِْ كنْز اهنة ؟: ( قال ِ اْ َب مْس َض اِ انِ َا اِّ 
؟ قال: جقلُ)  َّ ْل ا ُُ ََ ِِ : قن: ( با يا   بِا

ّ
َة إَر ّْ َر قُ َِ َل  ْْ ِِ ) َر َح ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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:  

 ِِ  بِا
ّ
َة إَر ّْ َر قُ َِ َل  ْْ َر َح َِ 

(Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah)”. Muttafaq ’alaih. 525F

1 

ِ : اْ َب ُرررة َض اِ انِ قال َّ ْل ا ُُ ََ َِ ْب إلِ ِ الُْ ِاِ: ( يقْل ُمُْ   َ َّ تنفر ا  إَ ُأل
ُّ ) َُُ ِْ ُهْْ مرة  َِ َُخا

ْ
اُه ال َِ ََ. 

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. 526F

2 

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ ر االد  َض اِ انِ َا  َّ ِ الُْ ِائة : ( قال اْ اِأل تنفر ا إنِ لناا ع قلِ ََِ ُأل
اُه ُمْسِلمٌ ) مرة  َِ ََ. 

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. 527F

3 

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ ِ )) لتِ اَا ِْ صا   ِاح ة صا اِ ا: ( قال اْ َب ُرررة َض اِ انِ َا  َلَر
 .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. 528F

4 

ْ  َض اِ انِ َ َْ : ِْ قال: (( يقْل نِ ُمن اِّ اْ ابْ مسْ ُُ  
ّ
َ إِر
َ
ُْ َر إِِ ِ

ّ
تَْم اّ ُِ َْ َِ ال تَْنِفُر ا ُْ

َ
َ

ِِ وِوا ِفر  ِ لنْ�ِ ِ إا كا جاَا ِْ اْدحٍ  ْ
َ
 ُُْْب ِإل

َ
َ َِ  ُُ ْْ َقّت

ْ
َ ّ ال
ْ
ِ اَا م)) ال  .َلَر

                                                 
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: 

 : ِِ ْ
َ
 ُُْْب إِل

َ
َ َِ  ُُ ْْ َقّت

ْ
َ ّ ال
ْ
َْ ال ُُ  
ّ
َ إِر
َ
ُْ َر إِِ ِ

ّ
تَْم اّ ُِ َْ َِ ال تَْنِفُر ا ُْ

َ
َ 

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. 529F

1 

 

 

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: 

ا : ِْ َُن ُْاِا وم قال: (( قال اْ ِْال بْ ٌَ  َض اِ انرما َا اِّ  َّ َُ َمِ�ْ  َْ ُْ
َ
َ ُْ ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
اَ

ٍة ِفر ِ ِا ّْ َر قُ َِ  ْ�ّ ِِ ٍل  ْْ ِ َح
ْْ ْْ َم ِِ  ِِ َََزقَِنتْ ْ :  ق ُ ِْ لنهِ ِِْ لِ  وْ�ا جقال َِ َِ ُْ َكَسا ِ

ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
اََ

ٍة ِفر ِ ِا  ق ُ ِْ لنهِ  ّْ َر قُ َِ  ْ�ّ ِِ ٍل  ْْ ِ َح
ْْ ْ ْ َم ِِ  ِِ َََزقَِنتْ َِ ا  َّ ِ  ِالتُِّ)) َُ ِ َبْ  ا  .َلَر

Dari Mu'az bin Anas radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

bersabda : Barangsiapa yang akan makan lalu mengucapkan: 

ةٍ  ّْ َر قُ َِ  ْ�ّ ِِ ٍل  ْْ ِ َح
ْْ ْْ َم ِِ  ِِ َََزقَِنتْ َِ ا  َّ َُ َمِ�ْ  َْ ُْ

َ
َ ُْ ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
 اَ

“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:  

ةٍ  ّْ َر قُ َِ  ْ�ّ ِِ ٍل  ْْ ِ َح
ْْ ْ ْ َم ِِ  ِِ َََزقَِنتْ َِ ا  َّ َُ  ْ َِ ُْ َكَسا ِ

ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
 .اََ

“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:  

ِ : اْ َب ُْت  اْ َُ َض اِ انِ قال َّ ْل ا ُُ ََ اماِة َِ قمتياَ : إلا اُتت  وْ�اَ ُماه باُمِ كا 
َ اءَ يقْل هِ : ( َِ  ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ  َ ُ
َ
ا ُصِنَن ِ َِ  َ ْْ ََِل َُه  ْْ َُْ، َل

َ
أ ُْ
َ
َ َ ِِ ْْ َعِتْ َُ َكَس نْ

َ
َْمُ  َ
ْ
ّ اَْلُّرّم ََْ، اَ َْ ا َِ َِ  

 ُ
َ
ُِ : إلا لِ  َح ُم وْ�ا َ ي ا قتن ِ جِا َصهاب اِّ : قال َبْ نمة ) ُصِنَن ِ ٍُ ا ُ�ِْل َِ  ِِ

ُعهْ
 
َ
اا َْ ُّ . َع ِّ ِِ َِالّت   ُِ اُه َبُْ َ ا َِ ََ 

 Dari Abu Sa'id Al Kudri radhiyallahu `anhu , ia berkata : “Adalah Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bila memakai pakaian baru baik sorban, gamis, beliau 

mengucapkan: 

هِ  ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا
َ
ََِ  َُ
َ
ا ُصِنَن ِ َِ  َ ْْ ََِل َُه  ْْ َُْ، َل

َ
أ ُْ
َ
َ َ ِِ ْْ َعِتْ َُ َكَس نْ

َ
َْمُ  َ
ْ
ُ اَْلُّرّم ََْ، اَ

َ
ا ُصِنَن ِ َِ  ّ َْ َِ 

(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: 

 
َ
اا َْ ُِ َع ٍُ ا ُ�ِْل َِ  ِِ

 .ُعهْ

”Kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah ta'ala memberikan gantinya kepadamu. HR 

Abu Daud dan Tarmizi. 531F

2 

ِ : اْ َُ لال بنُ لال َض اِ انرا قالُ َّ ْل ا ُُ ََ ْ اء جقال بيتاب جترا خ َت  ِْ  رِا ( تية ُ
جأت برا تمن جألّ اْمتية بت ه جألِسرا ) ائتْ  بأُ لال ( جسحُ القُْ جقال ) . َا ن�سْ ُّه 

َِللق ( ِقال  يا َُ لال ُّا : (( مر َْ جتْن ينُر إا الم اْمتية ِ�شْ بت ه إو َ ِرقْل) َبِ 
ِ الخاَُ. َُ حسْ)) ُنا   .َلَر

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: 

ِ : اْ َابر َض اِ انِ قال  َّ ْل ا ُُ ََ َّ : ( يقْل ُمُْ  ّكر ا ن بيتَِ ج ان   - ْاا–إلا  لن اَْر
ِان  ُْاَِِ قال اْشتَاا ألصهابِ َّ  ر ِهتُ ل�م ِر اشاءَ َِلا  لن:  لَِْ  ّكر ا  - ْاا–جلم ي

َّ : ان   لَِْ قال اْشتَاا ّكر ا َ َ�تم االهتُ : ان  ُْاَِِ قال - ْاا–َ َ�تم االهتَُ َِلا ْم ي
اُه ُمسِلمٌ ) ِالْشاء  َِ ََ. 

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. 533F

2 

  Doa keluar rumah: 

ُُ َعَ :(( كا إلا لرَ ِْ بيتِ قال  اْ َُ ُلمة َض اِ انرا َا اِّ 
ْ
�ّ َْ َ  ِ َّ َّ   ا ِ َ اَْلُّرّم إِ َّ  ا

َْرَن َالَتْنَا 
ُ
  ِْ َْرَن َ

َ
  ِْ لََم َ ُْ �ُ ِْ ِلَم َ ُْ �َ ِْ ِْ نَِضّن َ ُْْل بَِ، َْا نَِدّل َ  .َِاه التُِّ ِالعسائ)) َُا

Dari Ummul Mukminin, Ummi Salamah (Hindun binti Huzaifah) bahwa 

sesungguhnya Nabi bila hendak keluar dari rumahnya, beliau berdoa: 

لَمَ  ُْ �ُ ِْ ِلَم َ ُْ �َ ِْ ِْ نَِضّن َ ُْْل بَِ، َْا نَِدّل َ ُْ ِ َ اَْلُّرّم إِنّا َ� َّ  ا
ُُ َعَ
ْ
�ّ َْ َ  ِ َّ َْرَن َالَتْنَا   ا

ُ
  ِْ َْرَن َ

َ
  ِْ َ 

 “Bismillah, aku bertawakal kepada Allah, ya Allah kami berlindung kepada-

Mu dari dari tergelincir atau tersesat dan dari mendzolimi atau didzolimi orang, dan 

dari menjahili atau dijahili orang”. HR Tarmizi dan Nasa'i. 534F

3 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5845. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2018. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3427 dan Nasa'I no hadist 5486. 
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ن ِْ بيتِ جقال: ( قال اْ ٌَ  بْ ِاْ، َض اِ انِ َا اِّ  َْ : إلا لرَ اَْر َ  َ ِ َّ ُُ َعَ   ا
ْ
�ّ

 ِِ  بِا
ّ
َة ِإر ّْ َر قُ َِ َل  ْْ َر َح َِ  َ ِ َّ ُ يُ ِ�فتُ ِِقتُ َ جتنح ِ اْشتَااَ جتقْل ِ أتَاا : يقال ِ. ا

ن ق  ُ ُ ِ�ف ِِ، : �لر ِ  ِالتُِّ) . كتٍ ْ، بَر  .َِاه َبْ  ا

Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu, bahwa Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam bersabda : “Barang siapa yang bila hendak keluar dari rumahnya 

mengucapkan :  

 ِِ  بِا
ّ
َة إِر ّْ
َر قُ َِ َل  ْْ َر َح َِ  َ ِ َّ  ا

ُُ َعَ
ْ
�ّ َْ َ  َ ِ َّ    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. 535 F

1 

  Doa masuk W.C 

ِء قال كا اِّ : اْ ٌَ  َض اِ انِ قال  َهَائِِث : ( إلا  لن اْ
ْ
َِاْ ُهُِث 

ْ
َْ اْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ْ َّ اَْلُّرّم إِ

 .ِتفى التِ) 

Dari Anas radhiyallahu `anhu, ia berkata: adalah Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

bila hendak masuk w.c beliau mengucapkan: 

َهَائِِث  
ْ
َِاْ ُهُِث 

ْ
َْ اْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ْ َّ  اَْلُّرّم إِ

.“Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan 

laki-laki dan perempuan”. Muttafaq alaih. 536F

2 

  Doa keluar dari W.C: 

ِ  ِالتُِّ) ُمْفَرانََ، : ( إلا لرَ ِْ النائط  قال اْ ع�شة َض اِ انرا َا اِّ   .َِاه َبْ  ا

Dari Aisyah radhiyallahu `anha bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  apabila 

keluar dari W.C berdoa: 

 ُمْفَرانََ، 

                                                 
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: 

ان ُا  اْ ابْ اها  َض اِ انرما َنِ با  ان  لاَِ ِتمْنة َض اِ انرا للة كا اِّ 
َُْل اِ ... ْلاَ جخرَ  ْ : (( إا اْيِة ُِْ يقْل جألا اال َِ ِ�ْ َِْسا َِ ََاَ  ْْ ْ نُ ِِ

ْ
ْ قَل ِِ ْن  َْ َْ ََاَ  اَْلُّرّم ا ْْ نُ

 ْْ اِ�ْ نُ َِ
َ
َ ْْ ِِ  َِ ََا َ  ْْ ِفْ نُ

ْ
ْْ َلل ِِ ْن  َْ َْ ا َِ ََاَ َ  ْْ ُْ نُ ْ بََصِ ِِ ْن 

َْ َْ َِ ا ََاَ  ْْ ْمِعْ نُ َُ  ْ ِِ ْن  َْ َْ ا َِ ْ،ِ ْْ ْْ جَ ِِ ْن  َْ َْ ا َِ ََاَ 

ََا  ْْ ِ�ْ نُ َِ ْا
َ
ََاَ اَْلُّرّم َ ْْ ِْرْ نُ

َ
ْْ ت ِِ َِ ََاَ   ْْ  .ِتفى التِ)) نُ

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: 

ْْ اَْلّ  ُْ نُ ْ بََصِ ِِ ْن 
َْ َْ َِ ا ََاَ  ْْ ْمِعْ نُ َُ  ْ ِِ ْن  َْ َْ ا َِ ََاَ  ْْ ْ نُ َِ ِ�ْ َِْسا َِ ََاَ  ْْ ْ نُ ِِ

ْ
ْ قَل ِِ ْن  َْ َْ ْْ ُرّم ا ِِ ْن  َْ َْ ا َِ ََاَ َ 

ََاَ اَْلّ  ْْ ِْرْ نُ
َ
ْْ ت ِِ َِ ََاَ   ْْ ِ،ْ نُ ْْ ْْ جَ ِِ ْن  َْ َْ ا َِ ََاَ  ْْ اِ�ْ نُ َِ

َ
َ ْْ ِِ  َِ ََا َ  ْْ ِفْ نُ

ْ
ََاَلل ْْ ِ�ْ نُ َِ ْا

َ
 ُرّم َ

“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. 538F

2   

  Doa masuk dan keluar masjid: 

تِْمَ : (( َنِ كا إلا  لن االست  قال اْ اه  اِ بْ امرِ َض اِ انرما اْ اِّ  ُِ َْ
ْ
ِِ ال ُْْل بِا ُا

َ
َ

تِْم  َِ اِا اّْر ََ
َْ اّْشتْ ِِ َقِ يِْمَ 

ْ
ِِ ال انِ ََ

ْ
ل ُُ َِ َحِررِْمَ 

ْ
ِِ ال ِر َْ َْ ِ� ِ َبْ  )) َِ ِ َلَر  .ا

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam bahwa beliau saat masuk masjid membaca: 

تْمِ  َِ اِا اّْر ََ
َْ اّْشتْ ِِ َقِ يِْمَ 

ْ
ِِ ال انِ ََ

ْ
ل ُُ َِ َحِررِْمَ 

ْ
ِِ ال ِر َْ َْ ِ� َِ تِْمَ  ُِ

َْ ِِ الْ ُْْل بِا ُا
َ
َ 

Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya Yang 

Mulia dan kekuasaan-Nya yang abadi, dari setan yang terkutuk.  HR. Abu Daud. 539F

3 

                                                 
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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َْاَب ََْحَِتَ، َِلا لرَ قال بْ
َ
ِِ اَْلُّرّم اْكتَْ  ِوْ َ ِل ا ْْ ُُ ََ ُُ َعَ 

َِ اّْس َِ َُِة  اّْي َِ  َِِ َُِة   :   ا اّْي َِ  ِِ ا
ْْ جَْضِلَ، ِزا  ابْ اَِ ِِ  ،َُْ

َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ ِِ اَْلُّرّم إِ ِل ا ْْ ُُ ََ  

ُُ َعَ َِ اّْس تْمِ : َِ َِ اِا اّْر ََ
َْ اّْشتْ ِِ . اَْلُّرّم اْاِيْمِ�ْ 

ِ  ِابْ ِاَِ ِابْ اْس� ِ َبْ  ا  .َلَر

 

Dalam riwayat yang lain doa masuk masjid: 

َْاَب ََْحَِتَ،     بْ
َ
ِِ اَْلُّرّم اْكَتْ  ِوْ َ ِل ا ْْ ُُ ََ ُُ َعَ 

َِ اّْس َِ َُِة  اّْي َِ  َِِ  ا

“ Dengan nama Allah dan semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada 

Rasulullah Ya Allah , bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.”  

Dan bila keluar beliau mengucapkan: 

َْ اْ ِِ ْْ َجْضِلَ،َ اَْلُّرّم اْاِيْمِ�ْ  ِِ  ،َُْ
َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ  ُدَّمٍ َ اَْلُّرّم إِ

ِِ اَْلُّرّم َصّن َعَ تْمِ   ا َِ اِا اّْر ََ
 .ّشتْ

“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. 540F

1 

  Doa saat melihat bulan sabit: 

َّ َض اِ انِ َا اِّ  ََى ااِل قال اْ ُلهة بْ اهت  ا ِْ اَْلّ : ( كا إلا   َالَتْنَا بِالُْم
ُِ لّ ُِ
َ
ُرّم َ

 ُ َّ ّ�َ، ا ََ َِ ّحْ  ََ  ُِ َِ ُْ ِ
ْ
اس َِ ِة  َِ َِ اّْس َِ َماِا  َْ ِ

ْ
ُّ ) َِاس ِّ ِِ َِاُه َح  ِالّت ََ. 

Dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu `anhu, bahwa kebiasaan Nabi 

shallallahu `alaihi wasallam bila melihat bulan sabit, mengucapkan : 

 ُ َّ ّ�َ، ا ََ َِ ّحْ  ََ  ُِ َِ ُْ ِ
ْ
َِاس ِة  َِ َِ اّْس َِ َماِا  َْ ِ

ْ
اس َِ  ِْ  َالَتْنَا بِاُلْم

ُِ لّ ُِ
َ
 اَْلُّرّم َ

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. 541 F

2 

 

 

                                                 
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: 

َّ بْ امرِ بْ الْا  َض اِ انرما َنِ ُمن اِّ  : إلا ُمْتم اّ اء َ  جقْْْا : ( يقْل ِاْ اه  ا
َّ و  َّ التِ برا اَاََ وم ُلْا ا ُْتلة   َِن ِا يقْل وم صلْا    جِنِ ِْ صا   صِة صا ا اْ

ُْتلة حلُ ِ  ََْ َا َُْا َنا َُْ جمْ ُأل و اْ َِ  َ َّ جِنرا ِالة ِ اهنة ر  عهال إر لْه  ِْ اها  ا
اُه ُمسِلمٌ ) اْشفااة  َِ ََ. 

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. 542F

1 

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ هِ : ِْ قال حْ �سمن اّ اء: ( قال اْ َابر بْ اه  اِ َض اِ انرما َا  ِّ َُ اَْلُّرّم ََّب 
 ْْ َقاِاَ َدُْم َِ  ُِ َْ َْ َْ ا َِ َفِضتْلََة 

ْ
ال َِ تْلََة  ُِ َْ

ْ
َقائَِمِة �ِ  ُدَّم اَ اْ

ْ
َِِة ال اّْي َِ ِة  ِّ َّا ِة ا َْ ُْ اّلْا ِ

ّ
َ حلُ ِ اَ اّ ُِ ََِاْ  َ

ُّ ) أفاار يُْ القتاِة  َِ اُه اُلَخا َِ
ََ. 

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengucapkan setelah mendengar suara 

azan: 

 َّ ِة ا َْ هِ اّلْا ِّ َُ ُْ اَْلُّرّم ََّب  ِ
ّ
ْْ اَ اّ َقاِاَ َدُْم َِ  ُِ َْ َْ َْ ا َِ َفِضتْلََة 

ْ
ال َِ تْلََة  ُِ َْ

ْ
َقائَِمِة �ِ  ُدَّم اَ اْ

ْ
َِِة ال اّْي َِ ِة  ِّ ا

 ُِ  ََِاْ  َ

(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. 543F

2 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 384. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 614. 
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َُْل اِ  ْلاِْ قال حْ �سمن : ( َنِ قال اْ ُْ  بْ َب ِقا  َض اِ انِ اْ  ْا َر : اال
َ
ْأَرُ  َ
َ
َ

�ُِمَهمّ  َِ �أا  ََ  ِِ ُُ بِا تْ ِِ ََ  ُ
ُ
ِ ْْ ُُ ََ َِ ّا ُدَّم اَ َ�هُْ ُه 

َ
ََِ  ُ
َ
ْرَ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
ُِ ِ يْناَ إِِ

َِ ُْ
ِ
َ
�ِاس َِ َر  ْْ ُُ ََ   ٍ

ُ لنهِ 
َ
ِفَر ِ اُه ُمسِلمٌ ) ُِ َِ ََ. 

Dari Sa’ad bin Abi Waqash radhiyallahu `anhu, dari rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bahwa beliau bersabda : “Siapa yang mengucapkan  ketika 

mendengar orang azan: 

ُُ بِ 
تْ ِِ ََ  ُ
ُ
ِ ْْ ُُ ََ َِ ّا ُدَّم اَ َ�هُْ ُه 

َ
ََِ  ُ
َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
ْا َر ِإِ

َ
ْأَرُ  َ
َ
َر َ ْْ ُُ ََ �ُِمَهّمٍ   َِ �أا  ََ  ِِ ا

ُِ ِ يْناَ 
َِ ُْ
ِ
َ
�ِاس َِ 

(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. 544F

1 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 386. 
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ZIKIR YANG DIUCAPKAN PADA WAKTU KESULITAN 

  Doa saat kesulitan: 

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ َلِ : ( كا يقْل ان  اْحرب اْ ابْ اها  َض اِ انرما َا 
ْ
تُْم اَ ُِ َْ

ْ
ُ ال َّ  ا

ّ
َ إِر
َ
تُْم َر َر إِِ
 َْ
ْ
َِْض ََّب ال

َ ْ
َََِّب األ َِاِ   ُ ََّب اّْسَما َّ  ا

ّ
َ إِر
َ
تِْم َر إِِ ُِ َْ

ْ
ْرِل ال َْ

ْ
ُ ََّب ال َّ  ا

ّ
َ إِر
َ
َحِررِْم إِِ

ْ
ِِ ) ْرِل ال ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam di saat kesulitan mengucapkan:  

 ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
تِْم َر ِإِ ُِ َْ

ْ
ْرِل ال َْ

ْ
ُ ََّب ال َّ  ا

ّ
َ إِر
َ
َِلتُْم َر إِِ

ْ
تُْم اَ ُِ َْ

ْ
ُ ال َّ  ا

ّ
َ إِر
َ
َِْض َر إِِ

َ ْ
َََِّب األ َِاِ    ََّب اّْسَما

َحِررْمِ 
ْ
ْرِل ال َْ

ْ
 ََّب ال

( 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. 545F

1 

ّكر َِن ِا  ق ُ: ... كا إلا حد�ِ َمرَ قال َا اِّ : مِ� َِاية مسل ِ مسلم. ج  .َلَر

Dalam riwayat Muslim: sesungguhnya Nabi shallallahu `alaihi wasallambila 

mendapat kesulitan dalam suatu urusan beliau membaca: …seperti doa yang di 

atas. H.R Muslim. 546F

2  

َُْل اِ :   َض اِ انِ قالاْ ُْ  بْ َب ِقا ْ ِ بَْ : (  قال   اْة لُ اّْا إل  ع ُِ
ََن مسلم ِ ْء قط إر  َ جِنِ ْم ي ، برا  ْْ اِِْم ُّ َْ ال ِِ  ُُ ْ ُكنْ

َّ
هَْهانََ، إِ ُُ  َُ

نْ
َ
َ 
ّ
َ إِر
َ
اَْ  َر إِِ
ِ التُِّ) اُتتاب اِ ِ   .َلَر

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu `anhu, ia berkata: rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam  bersabda: doa Nabi Yunus saat berada di perut ikan 

adalah  

 َ ْْ اِِْم ُّ َْ ال ِِ  ُُ ْ ُكنْ
َّ هَْهانََ، ِإ ُُ  َُ نْ

َ
َ 
ّ
َ إِر
َ
 َر إِِ

                                                 
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: 

ِ : (( كا إلا َااِ ْء قال اْ وْ�اا َض اِ انِ َا اِّ  ْْ
ُ
ّحْ َر َ ََ  ُِ َْ ا ِِ َأيْ،َا ُُ ِ )) ُك بِ َلَر

 .العسائ ِ امن الُْ ِاْلتلة

Dari Tsauban radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam 

apabila takut terhadap sesuatu beliau membaca: 

ِِ َأيْ،َا ُِك بِ
ْْ ّحْ َر َُ ََ  ُِ َْ ا ُُ 

Dialah Allah, Rabbku, aku tidak meserikatkan-Nya dengan sesuatupun jua. 

H.R Nasa'I dalam kitab amalul yaum wa lailah. 548F

2 

  Doa saat gundah gulana: 

ْ  َض اِ انِ قال َُْل اِ : اْ اه  اِ بْ مسْ : ِا َصاب َح ا ُم ِر حدا جقال: (( قال 
ِتَ،َ َِ
َ
َ ُْ َْ ُْ َ�هِْ َكَ ا َْ َّ َ�هُْ َكَ ا َُْ،  اْلُّرّم إِ

َ
أ ُْ
َ
اٍض جِـّي ُحْحُمَ،َ َاْ ٌل جِـّي قََضاُوَكَ َ َِ نَاِصتَِر َِتَِ َكَ 

 
َ
ِقَ،َ َ
ْ
ْْ َلل ِِ َح اَ 

َ
َ ُِ ِْ َالّْمتَ

َ
ِِ ِكتَابَِ،َ َ  ُِ َ

ْ
نَْدَ
َ
َ ِْ
َ
ِِ َ�ْفَسَ،َ َ  بِ

َُ ّمتْ َُ  َ،ََْ َْ ُُ ٍم  ُْ ِِ بُِ�ّن ا  ِِ وَْرَ  بِ
ْ
تَأ ُْ ِِ ا

ِِ ِانَْ كَ 
َنتْ
ْ
ِم ال
ْ
ّ� إر َلُِ اِ ِال َُ اَب  َُ ََِل ََِء ُحْدِ َ  ََ َِ ََ َصْ ََُِ  ْْ نُ َِ  َ ِِ

ْ
�ِتَْن قَل ََ ُقْر�َا 

ْ
َن ال َْ ْ
َ
ْا ت
َ
َ َ

َِب ِ مِنِ جرحا  ِحدنِ  َُْل اِ َر نتْلمرا جقال: جقتن )) ُمِ  با يعهال الْ ُمْرا َا يتْلمرا : (( يا 
ِ َح ))   .َلَر

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: 

اٍض جِـّي ُحْحُمَ،  َِ ِتَ،َ نَاِصتَِر َِتَِ َكَ 
َِ ََ ُْ َْ ُْ َ�هِْ َكَ ا َْ َّ َ�هُْ َكَ ا َُْ، اْلُّرّم إِ

َ
أ ُْ
َ
َ َاْ ٌل جِـّي قََضاُوَكَ َ

 
َ
ِقَ،َ َ
ْ
ْْ َلل ِِ َح اَ 

َ
َ ُِ ِْ َالّْمتَ

َ
ِِ ِكتَابَِ،َ َ  ُِ َ

ْ
نَْدَ
َ
َ ِْ
َ
ِِ َ�ْفَسَ،َ َ  بِ

َُ ّمتْ َُ  َ،ََْ َْ ُُ ٍم  ُْ ِِ بُِ�ّن ا  ِِ وَْرَ  بِ
ْ
تَأ ُْ ِِ ا

 ِِ
ْ
�ِتَْن قَل ََ ُقْر�َا 

ْ
َن ال َْ ْ
َ
ْا ت
َ
ِِ ِانَْ َكَ َ

َنتْ
ْ
ِم ال
ْ
ّ� ِال َُ اَب  َُ ََِل ََِء ُحْدِ َ  ََ َِ ََ َصْ ََُِ  ْْ نُ َِ  َ 

                                                 
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 milik-

Mu 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: 

ْم : ( كا إلا لاَ قِْاَ يقْل اْ َب مْس األأْرُ َض اِ انِ َا اِّ  ُِ َِ
ْْ ُ ُ� ْ ِِ لَُ،  َْ ْ

َ
اَْلُّرّم إِنّا  

ْم  ُِ َِ
ِْ ُ ُْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُْ �َ َِ ( َ ُِ َِبُْ َ ا َِاُه َح    ََ. 

Dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu `anhu, bahwa Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam bila takut terhadap suatu kaum beliau mengucapkan do`a: 

مْ  ُِ َِ
ِْ ُ ُْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُْ �َ َِ ْم  ُِ َِ

ْْ ُ ُ� ْ ِِ لَُ،  َْ ْ
َ
  اَْلُّرّم إِنّا  

“Ya Allah ! kami menjadikan-Mu pada urat leher mereka, dan kami berlindung 

kepada-Mu dari kejahatan mereka.” HR. Ahmad dan Abu Daud. 550F

2 

 )) َُ ِفتْعِتِْرْم بَِما ِأ،ْ
ْ
ِ مسلم)) اْلُّرّم اك  .َلَر

Ya Allah peliharalah aku dari gangguan mereka sesuka-Mu. HR. Muslim. 551F

3  

  Doa saat bertemu musuh: 

ِ : بْ ِاْ، َض اِ انِ قالاْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ َ بَِ، : ( إلا ِدا قال كا  ُْ ِ
ْْ نَِي َِ  ُْ َُ َاُضِ  نْ

َ
اْلُّرّم َ

َقا ُِن 
ُ
َ ،َِ� َِ ُل  ْْ ُص

َ
َ ،َِ� َِ ُل  ْْ َُ

َ
َ ( ُّ ِّ ِِ الّت َِ   َُِ اُه َبُْ َ ا َِ ََ 

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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قَا ُِن 
ُ
َ ،َِ� َِ ُل  ْْ ُص

َ
َ ،َِ� َِ ُل  ْْ َُ

َ
َ بَِ، َ ُْ ِ

ْْ نَِي َِ  ُْ َُ َاُضِ  نْ
َ
 اْلُّرّم َ

“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. 552F

1 

َۡ  ﴿ :اْ ابْ اها  َض اِ انرما قال  ُ ٱ بَُناَح نعۡ  َّ ۡ ٱ مَ َون قااا إبراُتم التِ اْسُِ حْ َلق  ﴾ َو�نيُل ِ
َّ  ....... ﴿: حْ قاْْا  ِ اّاَ َ ِقااا دم   ْ  قَدۡ  َّاَس ٱ ِن اَدُهمۡ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  َ�َُعوا ََ ْ  انٗ ِنيَ�ٰ  فَ  َوَقاُِوا

 َۡ ُ ٱ بَُناَح نعۡ  َّ ۡ ٱ مَ َون ُّ  ]١٧٣: امراا ال[ ﴾ ١ َو�نيُل ِ َِ َُخا
ْ
اُه ال َِ ََ. 

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, ia berkata: “Nabi Ibrahim ketika 

dilemparkan ke dalam api membaca: 

ُ ٱ بَُناَۡ حَ  ﴿ نعۡ  َّ ۡ ٱ مَ َون  ﴾ َو�نيُل ِ
 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. 553F

2 

 

Doa meminta kemenangan atas musuh: 

َّ بْ َب َِو َض اِ انرما قال ْْ اه  ا ْل : َ� ُُ ََ ِ  ع  َّ َل : ( يُْ األحداب ع االَ�ْ ا ْاِ
ُِ اْلُّرّم 

ُرْم 
ْ
ِدْ
ْ
َزْ َِ ِدْمُرْم  ُْ ْحَداَب َ اْلُّرّم ا

َ
ِدُ األ ُْ َِساِبَ اْلُّرّم ا

ْ
رَْن اَ ِحتَاِب َ َسِ

ْ
ِِ ) ال ّتّفٌى َالَتْ ُِ 

Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu `anhuma: bahwa Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam berdoa dalam perang Ahzab: 

ُرمْ 
ْ
ِدْ
ْ
َزْ َِ ِدْمُرْم  ُْ ْحَداَب َ اْلُّرّم ا

َ
ِدُ األ ُْ َِساِبَ اْلُّرّم ا

ْ
ْرَن اَ ِحتَاِب َ َسِ

ْ
َل ال ْاِ
ُِ  اْلُّرّم 

                                                 
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: 

َّ : اْ َب ُرررة َض اِ انِ قال  ْل ا ُُ ََ َّ ِْ االِْْ : (  قال  َِحِ إا ا االِْْ القُْ لْ 
اُتْْ باِ ِر  ْتد َ َِا َصاب، ْء جِ  قن ْْ اْضْتٍ َ ِ� م لْ َ احر  ع ِا ينفْ، َ ِ

َّ ِِا أاء جْن   جِا : ََ جْلُ كا كّا ِ�ّا َ ِل�ْ قن  اُه )  فت  امن اْشتَاا ) ْْ(ق َ ا َِ ََ

 .ُمْسِلمٌ 

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. 555F

2 

  Apa yang harus dilakukan bila terlanjur berbuat dosa: 

َُْل اِ  ِا ِْ اه  يّنِ لنها جتهسْ : (( يقْل  اْ َب ب�ر َض اِ انِ قال ُمُْ 
نينَ ٱوَ  ﴿ه اآلية وم قرَ ُّ)) الَرَْ وم يقُْ جتيِ َ�ْتْ وم �ستنفر اِ إر ِفر اِ ِ  ْ  ِنَذا َّ  َ�َعَُوا

 ٰ َشةً َ� وۡ  حن
َ
ْ َظََُموٓ  أ ُهمۡ  ا ََ نُف

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  َّ نهنمۡ  َفُروا نُو� ُ نُوَأ ٱ فنرُ َ�غۡ  َوَمن َن َّ  َط ن ُ ٱ ِ ْ  َوَِمۡ  َّ وا ط ٰ  يُ�ن  َما َ�َ

 ْ ََ َ�عۡ  وَُهمۡ  َ�َعَُوا ِ َبْ]  ١٣٥: امراا ال[ ﴾ ١ ََُمو ِ  ِالتُِّ َلَر  . ا

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: 

َر َالم، ُما  : كتابر جأا�َ قالإَ اتد  اْ : اْ ّ  َض اِ انِ َا مِ هاَ َاءه جقال
 ِ َّ ْل ا ُُ ََ ْْ : ( ْْ كا الت، َِن َهن  يناَ  َ اه اِ ان،؟ قن المنترْ  �َ ،ََِِْ ِفِ�ْ ِبَ

ْ
اَْلُّرّم اك

َْاَك  ُِ  ْْ ِنِ�ْ بَِفْضِلَ، َ�ّم
ِْ ََ َِ ُّ ) َحَراِمَ،  ِّ ِِ َِاُه َح  ِالّت ََ. 

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:  

َْاكَ  ُِ  ْْ ِنِ�ْ بَِفْضِلَ، َ�ّم
ِْ ََ َِ ْْ َحَراِمَ،  �َ ،ََِِْ ِفِ�ْ ِبَ

ْ
 اَْلُّرّم 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. 557 F

2 

ْتِد : (( يقْل كا اِّ : اْ ٌَ  بْ ِاْ، َض اِ انِ قال َْ
ْ
ال َِ ََدِاَ 

ْ
َِاَ َرّم 

ْ
َْ اْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ َّ اْلُّرّم إِ

 َِ ُْخِن 
ْ
ال َِ َحَسِنَ 

ْ
اِل َِال ََ لَهَِة اّْر َِ َِ  ِْ

لَِن اّليْ َِ َِ  َ ِ ُْ
ْ
ِ الخاَُ)) اه  .َلَر

Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu, ia berkata: Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam sering berdoa: 

َحَسِنَ 
ْ
ال َِ ْتِد  َْ

ْ
ال َِ ََدِاَ 

ْ
َِاَ َرّم 

ْ
َْ اْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ َّ الِ اْلُّرّم إِ ََ لَهَِة اّْر َِ َِ  ِْ

لَِن اّليْ َِ َِ  َ ِ ُْ
ْ
َِاه ُْخِن 

ْ
ال َِ. 

                                                 
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:  

َبۡ  ﴿ ََ نَ�ۡ  ََُونُّ�مَو  ٱ ّمننَ  ٖص َوَ�قۡ  وعن ُۡۡ ٱوَ  فن وۡ �َۡ ٱ ّمننَ  ءٖ �
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لن َ�

َ
� ََّمَ�ٰ ٱوَ  نُفسن ۡ� ن  تن ٰ ٱ َو�َّ�ن َّ ن�ل  ١ نَ �ن

نينَ ٱ َّ  ٓ ٰ  ِنَذا ََ
َ
يَبةٞ  ُهمَبتۡ أ صن ْ قَاُِوٓ  مط ن  ِننّا ا ّ ٓ  َن ََ َ�ٰ  هن ِنَ�ۡ  �ّ�ا ُعو ٰ  ١ جن ََ ْو

ُ
ٰ  هنمۡ َعََيۡ  �نَك أ نهنمۡ  ّمنن تٞ َصَََ� ۖ َورَۡ�َ  ّرّ�  ةٞ

 ٰ ََ ْو
ُ
 ٱ ُهمُ  �نَك َوأ

ۡ ََ ُمهۡ ِ  ]  ١٥٧  ١٥٥َ: القرة[ ﴾ ١ َتُدو

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 ) .  

ِ : اْ َُ ُلمة َض اِ انرا قالُ َّ ْل ا ُُ ََ ِ : تهِ ميتهة  جتقْلِا ِْ اه   ي: ( يقْل ُمُْ  ّ َِ إِنّا 
َّ  ْاا  ره ا نَْرا إر َ� ِِ  

اَ ْْ ٍْ ِوْ َل اْللُ َِ ْ ُمِيتَِِْرْ  ِِ ْرِ ْ  َُ َا اَْلُّرّم اْو ْْ ُْ َِ ََا  ِِ ْ
َ
َِنَّا إِل َِللٍ َِ ِ ميتِتَِ 

اُه ُمسِلمٌ . ِ لْاَ ِنرا َِ ََ. 

Dari Ummu Salamah radhiyallahu `anhu, aku mendengar Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang hamba yang ditimpa 

musibah lalu mengucapkan : 

نَْرا ِِ اَ  ْْ ٍْ ِوْ َل
اْللُ َِ ْ ُمِيتَِِْرْ  ِِ ْرِ ْ  َُ َا اَْلُّرّم اْو ْْ ُْ َِ ا ََ  ِِ ْ

َ
َِنَّا إِل َِ  ِ ّ َِ  إِنّا 

(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. 559F

2 
                                                 

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:  

َََ�ّنَك  �ّما ﴿ َۡ  نن َ�ٰ ِّشيۡ ٱ مننَ  يَ  نَ
ن  َتعنذۡ سۡ ٱفَ  غٞ ۖن ٱب منيعُ ٱ ُهوَ  أِننّهُ  َّ َّ  ]  ٣٦: جيلُ[ ﴾ ٣ َعَنيمُ لۡ ٱ ِ

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: 

ْْ ُلتماا بْ د  َض اِ  ََِا ان  اِّ : انِ قالَ� َِح ُما �سِ  اَُها  ِ�ْ ان ه َلْ  
 ِ َّ ْل ا ُُ ََ َِرِ جقال  إَ ألالم ُمة ْْ قااا ُِّ َ�نِْ ِا َ َ ْْ قال : (  صاحهِ ِنضها ق  احر 

تِْم  َِ اِا اّْر ََ
َْ اّْشتْ ِِ  ِ َّ ُْْل بِا ُا

َ
َ .( ِِ ّتّفٌى َالَتْ ُِ. 

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: 

تْمِ  َِ اِا اّْر ََ
َْ اّْشتْ ِِ  ِ َّ ُْْل بِا ُا

َ
َ 

Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk  

niscaya hilang apa yang ia rasakan”...”. Muttafaq ’alaih. 560F

1 

                                                 
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: 

ْْ َب ُرررة َض اِ انِ َا اِّ  �َ  جَ : (( قال َ ِِ ْْ جَْضِل ِِ  َِ ُْْا ا
َ
أ ُْ ََ اّليَْ�ِة جَا تُْم ِصتَا ْْ ِم َُ ِِّ�َرا إَِلا 
انَا  ََ ى َأتْ

َ
َََ  ُِ اِاَ جَِِنّ ََ

َْ اّْشتْ ِِ  ِِ ا بِا ِْ ُّْل َْ َِ َكتَ َِما
ْ
تُْم نَِرتَْى اَ ْْ ِم َُ ََِلا  َِ  َ َِ ْ  َملَ

َ
 .ِتفى التِ)) َََ

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. 561F

1  

ْْ َابر بْ اه َُْل اِ :   اِ َض اِ انرما قال َ� ِ : ((  قال 
ْْ َِم
ْ
نَِرتَْى اَ َِ ِكَِب 

ْ
ََ ال تُْم ُ�هَا ْْ ِم َُ إَِلا 

َا  ِْ ا َر  ََر َِ  َْ ّْ يََررْ ّْ جَِِّ�ُر نُْر ِِ  ِِ ِْا بِا ُّْل َْ
ِ َح  ِالتُِّ)) بِاْلّتِْن َكتَ  .َلَر

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma, ia berkata: rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Apabila kamu mendengar anjing 

menggonggong dan mendengar keledai meringkik di malam hari, mintalah 

perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu 

lihat. H.R. Ahmad dan Abu Daud. 562F

2 

  Doa saat bubar dari suatu majlis: 

ِ : اْ َب ُرررة َض اِ انِ قال  َّ ْل ا ُُ ََ ِْ َل  ِ لل َ جحُ جتِ لنَِ  جقال قهن : (  قال 
تَ : َا يقُْ ِْ للسِ لْ، ُْ

َ
َ َ َُ نْ
َ
َ 
ّ
َ إِر
َ
ْا َر إِِ

َ
ْأَرُ  َ
َ
ِبَْمِ َكَ َ َِ هَْهانََ، اْلُّرّم  َْ،َ إر ُُ

َ
 ُُْْب إِل

َ
ََِ ْنِفُرَك 

ٌْ صهت ) ِفر ِ ِا كا ِ للسِ لْ،  قَاَل َحِ يٌث َحَس َِ  ُّ ِّ ِِ اُه الّت َِ ََ. 

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: 

 ،َْ
َ
 ُُْْب ِإل

َ
ََِ تَْنِفُرَك  ُْ

َ
َ َ َُ نْ
َ
َ 
ّ
َ إِر
َ
ْا َر ِإِ

َ
ْأَرُ  َ
َ
ِبَْمِ َكَ َ َِ هَْهانََ، اْلُّرّم  ُُ. 

                                                 
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: 

ِ : اْ ابْ امر َض اِ انرما قال  َّ ْل ا ُُ ََ ََى ِهتا جقال:  قال  ْ ِمّما : ِْ  َِ ُْ َعجَا ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
اَ

ِء  َِ ْم ييهِ لْ، ال ْْ َللََى َعْفِضتْ ٍ ِمّم
ْْ َِ  َك
جَّضلَِ�ْ َعَ َِ  ِِ َك بِ

َِ َْتَ ِ الَباَ ِ )) ا ُِطَلَر  .األ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma, ia berkata: rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam bersabda: Barang siapa yang melihat orang terkena musibah lalu membaca: 

 ٍ ْْ َِ  َك
جَّضلَِ�ْ َعَ َِ  ِِ َك بِ

َِ َْتَ ْ ِمّما ا َِ ُْ َعجَا ِ
ّ
ِ اّ ّ َِ َْمُ  

ْ
َِ اَ ْْ َللََى َعْفِضتْ   ِمّم

“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. 564F

2  

  Doa untuk kehancuran orang yang menzalimi umat islam: 

َعُرْم : (( يُْ اْن ق جقال كنا ِن اِّ : اْ   بْ َب ُالِ َض اِ انِ قال  ْْ ُ�تُ َِ ْم  ُُ ََ ْْ ُِ ُ�هُ ََِء ا َم
ى حّ �بُ اْشم   ََ ُْ ُْ َِِة اْ نَا َاْ اّْي ْْ ََا َكَما َأَنلُ  .ِتفى التِ)) نَا

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. 565F

3 

 )) ٍَ ُُ ْْ َ يُ ْْ َ َكِسعِ ْْ عِ ُِ َرا َالَتِْرْم 
ْ
ل َْ َْ َ اْلُّرّم ا  ََ، َعَ ُمَمَ

َ
أ ُْ َِ  .ِتفى التِ)) اْلُّرّم اْأُ ْ  

Ya Allah, kuatkan azab-Mu terhadap kabilah Mudhar, Ya Allah timpakan 

kepada mereka musim paceklik seperti musim paceklik pada masa Nabi Yusuf. 

Muttafaq alaih. 566F

4 

                                                 
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:  

 ِ َّ ْل ا ُُ ََ  َُن ان  
َِ ََ ر : قال) م بتمتن، : ( َشماِ جقال ُلمة بْ األُْ، َض اِ انِ َا 

اُه ُمْسِلمٌ . ِا ِنِْ إر اْحبَ جما َجْرا إا جتِ!) تَُْ ر اُ: ( قال. َُتَتن َِ ََ. 

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. 567F

1 

  Apa yang harus diucapkan saat memulai menghancurkan 

kemungkaran: 

ْ  َض ُِتْا نيها   لن اِّ  : اِ انِ قالاْ اه  اِ بْ مسْ ِحْل اْحْهة وِومائة  محة 
َِْن يقْل ْ  ِ ي ه  ٓ  َوقُۡل  ﴿ :جتْن يَْنرا بْ ۚ َ�ٰ لۡ ٱ َوزََهقَ  قط �َۡ ٱ ءَ َجا ُل َّ  َن َل َ�ٰ لۡ ٱ ِن ََ  َن  ﴾ ٨ ازَُهوقٗ  َ�

 ]  ٨١: ارساء[

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. 568F

٢ 
  Ucapan kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu:  

ْءاَ قال  اْ ابْ اها  َض اِ انرما َا اِّ  ِِ ِ ُْ ِء جِْ ن ُّا ؟ : ((  لن اْ ِِ ِْ ((
 .ِتفى التِ)). اا جقرِ ِ اليْ : (( جألب جقال

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. 569F

3 

                                                 
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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ِ : نرما قال اْ َُاِة بْ زر  َض اِ ا  َّ ْل ا ُُ ََ َداَك : ِْ صنن إلِ ِْرَِ جقال لفاالِ: (  قال  ََ

اَ جق  َبل  ِ الناء  َ ْْ ُ َل َّ ُّ ) ا ِّ ِِ اُه الّت َِ ََ 

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: 

ا  َ ْْ ُ َل َّ َداَك ا ََ 

(Semoga Allah membalasmu kebaikanmu), maka sungguh itu adalah 

sanjungan yang terbaik”. HR. Tarmizi. 570 F

1   

ََ�ْْ َلفا جتاءه ِال ج جِْ إو  ِ� اِّ  اُتقرض: اْ اه  اِ بْ َب َ�تْة َض اِ انِ قال 
اَِْ، إنما َداء اْسلٍ اَم  ِاأل اء : (( ِقال َِ َِ ِلَ،  ُْ

َ
َ ْ ِِ  ،ََْ ُِ ِ العسائ ِابْ ِاَِ)) باََََك ا  .َلَر

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, dan beliau membayar 

hutangnyaseraya bersabda: 

اَِْ،  َِ َِ ِلَ،  ُْ
َ
َ ْ ِِ  ،ََْ ُِ  باََََك ا

 Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu, sesungguhnya balasan 

pinjaman adalah bayar dan pujian. H.R. Nasa'i dan Ibnu Majah. 571F

2  

  Doa saat melihat buah pertama tanaman dikebun: 

ََِا َِل المر َاءِا بِ إا اِّ  :اْ َب ُرررة َض اِ انِ َنِ قال َُْل  كا اّا  إلا  جِلا َلّه 
َِ : (( قال اِ  َ�ا َِ ََّمِرنَا   ْ ِِ َا 

َ
ّ نَا اْلُّرّم بَاَِْك ّ ُِ  ْ ِِ َا 

َ
َ�اَِْك ّ َِ ْ َصاِانَا  ِِ َا 

َ
َ�اَِْك ّ َِ ِ يْعَِتنَا  َِ  ْ ِِ َا 

َ
.. )) ْك ّ

ِ مسلم. وم ي اْ َصنر ِل  ِ جتَْتِ لْ، المر: قال  .َلَر

Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu bahwa dia berkata: para sahabat bila 

melihat buah pertama dari kebunnya mereka membawanya kepada Nabi 

shallallahu `alaihi wasallam, lalu rasulullah shallallahu `alaihi wasallam 

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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 َ
َ
َ�اَِْك ّ َِ ْ َصاِانَا  ِِ َا 

َ
َ�اَِْك ّ َِ ِ يْعَِتنَا  َِ  ْ ِِ َا 

َ
َ�اَِْك ّ َِ ََّمِرنَا   ْ ِِ َا 

َ
ّ نَااْلُّرّم بَاَِْك ّ ُِ  ْ ِِ  ا 

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. 572F

1  

  Apa yang dilakukan bila mendapat berita gembira: 

كا إلا َ اه َمر � ه َ َِ �  بِ َ لر ُاَ ا أحرا ِ  هاَك  اْ َب ب�رة َض اِ انِ َا اِّ 
ِ التُِّ ِابْ ِاَِ)) ِ ْاا    .َلَر

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. 573F

2 

  Apa yang diucapkan saat takjub dan gembira: 

ْ َنَِ جاٌسن جَُِّ  اْ َب ُرررة َض اِ انِ َنِ لقتِ اِّ  ِ ُررى ِْ ُرق اال ينة ُِ
َِنا َنِ : َيْ كنُ  يا َبا ُرررة؟ قال :لما َاءه قالج جاَِسنَ جتفق ه اِّ  َُْل اِ لقتَ�  يا 

َُْل اِ  ُ َا ََاْس، حّ ََِسنَ جقال  ِ )) ُههاا اِ إا االِْْ ر ينت  : ((  جحُر َلَر
 .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. 

574F

3 

                                                 
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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َُْل اِ َُلقُ ٌساءكَ جرجن إو بصه جقال: قال امر... اْ ابْ اها  َض اِ انرما  )) ر : (( يا 
 .ِتفى التِ... اِ َُب : جقلُ

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. 575F

1  

  Apa yang harus diucapkan bila melihat awan dan hujan: 

ََى ُهابا ِقهِ ِْ َجى ِْ اآلجاق  رك ِا ُْ جتَِ َِا  اْ ع�شة َض اِ انرا َا اِّ  كا إلا 
ِِ : (( جتقْل  ِ حّ �ستقهلِكا ِ صِ  َن بِ ُِ

َْ ا َُ َِ  ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُْ اْلُّرّم : (( قال جِا ََِر)) اْلُّرّم إِنّا َ�
ا  َْ يْتَا نَاجِ َِن ِْم يمَر ح  اِ ع لْ،. مر ْ َِ وِوة )) َُ ِ ابْ ِاَِ. َِا كشفِ اِ اد   .َلَر

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:  

 ُِ َْ
ُ
ا َ َِ  ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُْ ِِ اْلُّرّم إِنّا َ�  َن بِ

Ya Allah, kami berlindung kepadaMu dari marabahaya yang dibawa awan ini. 

Jika hujan turun beliau berdoa: 

ا َْ يْتَا نَاِج َُ  اْلُّرّم 

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. 576F

2 

  Doa yang diucapkan saat angina bertiup kencang: 

ا : ( إلا ايفُ اْرر  قال كا اِّ : اْ ع�شة َض اِ انرا قالُ َِ  َ ْْ ََِل ا  َُ َ ْْ َُْ، َل
َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ ُرّم إِ

اَْلّ
َِلَ  ِِ ِكتَْرا   بِ

ُْ لَ ُِ َْ
ُ
ا َ َِ  ّ َْ َِ ا ِكتَْرا  َِ  ّ َْ َِ ا  َُ ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ  َ ِِ  بِ

ُْ لَ ُِ َْ
ُ
ا َ َِ  َ اُه ُمْسِلمٌ ) ْْ َِ ََ. 

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. 



245 

ااَْلّرُ  َِ  ّ َْ َِ ا  َُ ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا
َ
ََِ  َ ِِ  بِ

ُْ لَ ُِ َْ
ُ
ا َ َِ  َ ْْ ََِل ا ِكتَْرا  َِ  َ ْْ ََِل ا  َُ َ ْْ َُْ، َل

َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ ا  ّم إِ َِ  ّ َْ َِ ِكتَْرا 
 ِِ  بِ
ُْ لَ ُِ َْ
ُ
َ 

(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan 

yang dibawanya, dan kebaikan dihembuskannya, aku berlindung kepada-Mu dari 

kejahatannya, dan kejahatan yang dibawanya, dan kejahatan yang 

dihembuskannya)”. HR. Muslim. 577F

1 

  Doa untuk pembantu: 

َُْل اِ لا م، ٌَ  ا ، اِ َِ قال: قالُ َ�: اْ ٌَ  َض اِ انِ قال ُ  اْلُّرمّ : (( يا 
َ
اِ َِ  ْ ُِ

ْ
ُ
َ
َ

 ُِ تْتَ ََ �ْ
َ
ُ ِكتَْما َ

َ
َ�اَِْك ِ َِ ُه  َ

َ
ل َِ  .ِتفى التِ)) َِ

Dari Anas radhiyallahu `anhu, ia berkata: Ibuku berkata: Wahai rasulullah, 

ini Anas adalah pembantumu, maka doakanlah dia. Maka rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam  berdoa: 

 ُِ تْتَ ََ �ْ
َ
ُ ِكتَْما َ

َ
َ�اَِْك ِ َِ ُه  َ

َ
ل َِ َِ  ُ
َ
اِ َِ  ْ ُِ

ْ
ُ
َ
 اْلُّرّم َ

Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya  serta berkahi rezki yang Engkau 

berikan untuknya. Muttafaq alaih. 578F

2  

  Apa yang harus diucapkan bila hendak memuji seseorang: 

َُْل اِ اْ َب ب�رة َض : إلا كا َح  م ِا حاَ صاحهِ ر دالة  جلتقن: ( قال  اِ انِ َا 
َّ َح ا َ َحسهِ  َّ حسيهَِ ِر َزل ع ا ِِ ) كّا ِ�ّا  -إا كا يْلم لاك–َحسِ جِناَ ِا ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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.579F

3 

  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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ن ِْ َصهاب اِّ : اْ ا ُ بْ ََُأة قال َاَ : إلا زل قال كا اَْر ْْ ُ ْ ْْ ُق ََ ْ بَِما  َِ
ّْ اِل َْ اْلُّرّم َر  ُ

اَ  ْْ لَُم ْْ ََ اَر  َِ ِفْرِ�ْ  ِْ ا ِ الخاَُ ِ األ ب االفر . َِ  .َلَر

 

Dari Adi bin Arthah ia berkata : adalah para shahabat Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam  bila dipuji ia berkata: 

اَ  ْْ لَُم ْْ ََ اَر  َِ ِفْرِ�ْ  ِْ ا َِ َاَ  ْْ ُ ْ ْْ ُق ََ ْ بَِما  َِ
ّْ اِل َْ  اْلُّرّم َر  ُ

 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. 580F

1 

 

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: 

نهنم �ن  ﴿ و�
اَدُهمُ  ّمَرٞض  قَُُ ََ ُ ٱ فَ ۖ َمَرٗض  َّ ۢ  َعَذاٌأ  َوَُِهمۡ  ا ُم �ن

َ
نَما أ ْ  ب ََ يَ�ۡ  َ�نُوا بُو  ]  ١٠: القرة[ ﴾ ١ ذن

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 

: 

ن  نَ َضعۡ َ�ۡ  فََ�  .... ﴿ َۡ  لن َقوۡ لۡ ٱب نيٱ َمعَ َ�َي َۡ  �ن  َّ  ]  ٣٢:  ارحداب[ ﴾ ..... َمَرٞض  ۦبنهن قَ

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 obat-

obat 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 َ َنةُ �َۡ ٱ َتوني� ََ  ََ ۚ ٱ َو نَئُة ّي َّ ن  َ�عۡ دۡ ٱ ِ َ  ّل�ن ٱب حۡ  �ن
َ
نُ أ نَذا ََ نيٱ فَإ ٞ َعَ�ٰ  أَنهُ َوَ�يۡ  َنَك بَيۡ  َّ نّهُ  َوة

َ
ّ  أَكَ  َ�نيمٞ  َو�ن

ٰ  َوَما ٣ ََّقٮ ٓ يُ َّ  َها ن نينَ ٱ ِ َّ  ْ وا ٰ  َوَما َصَ�ُ ٓ يََُّقٮ َّ  َها ن ٍ  ُذو ِ ُّ ي�ٖ  َح  ]  ٣٥  ٣٤َ: جيلُ[ ﴾ ٣ َعظن

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:  

َََ�ّنَك  �ّما ﴿ َۡ  نن َ�ٰ ِّشيۡ ٱ مننَ  يَ  نَ
ن  َتعنذۡ سۡ ٱفَ  غٞ ۖن ٱب َّ ٱ ُهوَ  أِننّهُ  َّ  ]  ٣٦: جيلُ[ ﴾ ٣ َعَنيمُ لۡ ٱ منيعُ ِ

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:   

﴿  َّ ْ يَدۡ  ِنّ�َما َعُدّو�ۚ  ّ�نُذوۦُ ٱفَ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  نَ َ�ٰ ِّشيۡ ٱ ِن َۡ  ُعوا ْ  أَ�هُ حن ونُوا ُُ َ ۡص  مننۡ  �ن
َ
عن�ن ٱ بن َ�ٰ أ َّ  ]  ٦: جاُر[ ﴾ ٦ ِ

"Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia 

musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak 

golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala". 

(Q.S. Faathir: 6)  

Allah  berfirman:  

﴿ ........  َّ ن  نَ َ�ٰ ِّشيۡ ٱ ِن بن�ٞ  َعُدوّٞ  نن �َ�ٰ ۡ�ن ِ ٍُْ[ ﴾ ٥ مط  ]  ٥: ي

"Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia".                  

(Q.S. Yusuf: 5)  

َُْل اِ : قال اْ َابر  إا ارل إبلي  ع الهر جتهْث ساياه جتفتنْا : (( يقْل ُمُْ 
ِ مسلم)) جتنةاّا َ جأاُمرم ان ه َاُمرم   .َلَر

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. 581F

1. 

 

  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:  

ٰ  نُ َ�ٰ ِّشيۡ ٱ هنمُ َعََيۡ  َوذَ َتحۡ سۡ ٱ ﴿ ٮ ََ �
َ
نۚ ٱ رَ ذنكۡ  ُهمۡ فَُ َّ  ٰ ََ ْو

ُ
َۡ  �نَك أ و َ�ٰ ِّشيۡ ٱ ُأ حن   نن

ٓ ََ َ�  َّ َۡ  ِن  ُهمُ  نن َ�ٰ ِّشيۡ ٱ َأ حن
ََ َ�ٰ لۡ ٱ و ُ  ]  ١٩: االتا لة[ ﴾ ١ �ن

"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:  

َّ  ُهمۡ مننۡ  تَبنَعَك  َ�َمن َهۡب ذۡ ٱ قَاَل  ﴿ ن ٓ  َجَهّنمَ  فَإ ا ََ ٓ  ؤُُ�مۡ َج ا ََ عۡ سۡ ٱ َمنن  َنزۡ َتفۡ سۡ ٱوَ  ٦ �فُورٗ ّموۡ  ءٗ َج ََ  ُهممننۡ  َت َت
نَصوۡ  جۡ  تنَك ب

َ
َيۡ  هنمَعََيۡ  َنۡب َوأ َنَك  َنَك ِن  ٱ �ن  ُهمۡ وََ�ارن�ۡ  َورَجن

َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لن َ�

َ
َّ  نُ َ�ٰ ِّشيۡ ٱ يَعنُدُهمُ  َوَما ُهمۚۡ وَعندۡ  دن َ�ٰ وۡ ۡ�  ِن

َّ  ٦ ُغُروًرا َۡ  هنمۡ َعََيۡ  ََِك  َس َليۡ  عنَبادني ِن نَك  َوَ�َ�ٰ  ٞنۚ َ�ٰ ُس نَرّ�  ]  ٦٥  ٦٣َ: ارساء[ ﴾ ٦ �نيٗ� وَ  ب

"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-hamba-

Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhan-mu sebagai 

Penjaga". (Q.S. Al Israa': 63 – 65) . 

َُْل اِ  اْ ُبة بْ َب جاكِ  إا اْشتَاا قْ  ربْ � ُ بأُرقِ جقْ  ِ : ((يقْل قال ُمُْ 
َُِ ج ِ يْ �بائ، ِ�باء َبت، جْياه جأُلم: قالبَررى اُس وم قْ  ِ بَررى ااترة . �سلم ِ َّ  ين، 

ُِماءك َِنما َِن االراَر كمَن الفر  ِ الَْل جْياه جراَر: جقال  ، وم قْ  ِ .  راَر ِ  ، ََِ
. جتاُ  بَررى اهرا  جقال تاُ  جرْ َر  اّف  ِاالال جتقا ن جتقتن جتنح  االرَة ِرقسم االال جْياه

َُْل اِ َِن َا ي للِ اهنة : جقال  ِ َح  ِالعسائ... )) جمْ جْن لْ، كا حقا ع اِ اد   .َلَر

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 duduk ((menghalangi manusia) di jalan jihad seraya 

membisikkan: "Tidak ada gunanya engkau berjihad,  hal itu hanya 

menghabiskan harta dan jiwa, seandainya engkau terbunuh istrimu akan 
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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:   

ٓ  قَاَل  ﴿ غۡ  فَبنَما
َ
�ۡ  تَ�ن َو�ۡ أ

َ
�َ َّ َ�ٰ  َُِهمۡ  ُعَد ۡ ٱ َطَك صن ِ َۡ نيَّنُهم� ُ�مّ  ١ َتقنيمَ ُم يۡ  َ�ۡ�ن  ّمننۢ  ت

َ
يهنمۡ � َۡ  َومننۡ  دن  وََ�نۡ  فنهنمۡ َخ

يۡ 
َ
ٓ  وََعن ننهنمۡ َ�ٰ � نهنۡمۖ َ�َما َن �  ََ �ۡ  َ�ندُ  َو

َ
 ]  ١٧  ١٦َ: اراراَ[ ﴾ ١ ُنرن�نَ َ�ٰ  َ�َُهمۡ أ

Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-

benar 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:  

َََ�ّنَك  �ّما ﴿ َۡ  نن َ�ٰ ِّشيۡ ٱ مننَ  يَ  نَ
ن  َتعنذۡ سۡ ٱفَ  غٞ ۖن ٱب منيعُ ٱ ُهوَ  أِننّهُ  َّ َّ  ]  ٣٦: جيلُ[ ﴾ ٣ َعَنيمُ لۡ ٱ ِ

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:  

نَذا ﴿   فَإ
ۡ
ََ ُقرۡ لۡ ٱ َت قََرأ ن  َتعنذۡ سۡ ٱفَ  َءا ن ٱب يمن ٱ نن َ�ٰ ِّشيۡ ٱ مننَ  َّ َۡ  أَ�ُ  َس لَيۡ  أِننّهُ  ٩ ِرّجن نينَ ٱ َ�َ  نٌ َ�ٰ ُس َّ  ْ ٰ  َءاَمُنوا  َوَ�َ

نهنمۡ  ََ  َرّ� ُو َّ  ]  ٩٩  ٩٨َ: اّهن[ ﴾ ٩ َ�َتَو

"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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ِ : قال  اْ َابر  َّ ْل ا ُُ ََ َّ : (يقْل ُمُْ  ّكر ا ن بيتَِ ج ان   لَِْ  - ْاا–إلا  لن اَْر
َّ ر ِهتُ ل�م ِ: ِان  ُْاَِِ قال اْشتَاا ألصهابِ ّكر ا ان   - ْاا–ر اشاءَ َِلا  لن جلم ي

َّ :  لَِْ قال اْشتَاا ّكر ا ) َ َ�تم االهتُ ِالْشاء: ان  ُْاَِِ قال - ْاا–َ َ�تم االهتَُ َِلا ْم ي
اُه ُمسِلمٌ  َِ ََ. 

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. 583F

1 

اَا   : ْْ َا َح  م إلا َ  َُلِ  قال: (قال اْ اِّ  اْ ابْ اها   ََ نِّْنَا اّْشتْ ََ ِ اَْلُّرّم  َّ ا
َََزْ�تَنَا  جقض بينرما ِل  ْم يمه اْشتَاا َب ا ا  َِ اَا  ََ ِِ اّْشتْ

نّ ََ َِ ( ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Dari Ibnu Abbas  dari Nabi  bersabda: “Jika salah seorang kalian mendatangi 

isterinya (bersetubuh) lalu ia mengucapkan  : 

َزْ�تَنَا ََ ا  َِ اَا  ََ ِِ اّْشتْ
نّ ََ َِ اَا  ََ نِّْنَا اّْشتْ ََ ِ اَْلُّرّم  َّ    ا

(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. 584F

2 

Pertahanan ketiga: Membaca mu'awwizatain saat hendak tidur, setelah shalat, 

saat sakit dan lain-lain. Mu'awwizatain adalah surat Al Falaq dan An Naas:  

ُعوذُ  قُۡل  ﴿
َ
نَرّأن  أ قن لۡ ٱ ب

 ]  ١: الفلى[ ﴾ ١ َفََ

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, (Q.S. Al 

Falaq: 1)  

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2018. 
2 . muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 7396 dan  Muslim no hadist : 1432. 



256 

ُعوذُ  قُۡل  ﴿
َ
نَرّأن  أ  ]  ١: اّا [ ﴾ ١ َّاسن ٱ ب

Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) 

manusia. (Q.S. An Naas: 1)  

َُْل اِ : قال اْ اقهة بْ عمر  ِظلمة  بْ اههفة ِاألبْاء إل ِشيتنا َر  بينا َنا َُْ ِن 
َُْل اِ  ْل بـ أ ي ةَ جتْن  ُعوذُ  قُۡل  ﴿ يتْ

َ
نَرّأن  أ قن لۡ ٱ ب

ُعوذُ  قُۡل  ﴿ ِ ﴾ ١ َفََ
َ
نَرّأن  أ  ﴾ ١ َّاسن ٱ ب

ْل برما: ((ِرقْل ْل بمَلرمايا اقهة  ْ ْل برما ِتْ ِ . ُِمْتِ يِْنا برما ِ اْيِة: قال)) َ جما  ْ َلَر
 ِ َِبْ  ا  .َح  

 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: 

ُعوذُ  قُۡل  ﴿
َ
نَرّأن  أ قن لۡ ٱ ب

 ]  ١: الفلى[ ﴾ ١ َفََ

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, (Q.S. Al 

Falaq: 1)  

Dan surat An Naas: 

ُعوذُ  قُۡل  ﴿
َ
نَرّأن  أ  ]  ١: اّا [ ﴾ ١ َّاسن ٱ ب

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. 585F

1  

  Pertahan keempat: Membaca ayat Kursy: 

ِ : قال  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ  ��ِ  ِ ّبفَ زنة َمضااَ جأ اَ �  جتْن �َْ ِْ الَْاُ جأل
ْل ا: جقلُ ُُ ََ ِ ألَجْن، إا  َّ ٱ ﴿ :إلا َِرُ إا جراأ، جاقرَ �ية اْحرس: جقال ُ َّ  ٓ َّ  هَ ِنَ�ٰ  ََ  ُهوَ  ِن

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 17483 dan Abu Daud no hadist: 1463. 



257 

ط لۡ ٱ ۚ لۡ ٱ ََ َّ حاجََ ِر يقر�، أتَاا حّ  يه   ﴾ ..... َقيطوُم : قال اِّ ...   جِن، لْ يدال الت، ِْ ا
ْ كِّبَ لاك أتَاا(   .َِاه الخاَُ ). َِا إنِ ق  ص ق،َ ُِ

 

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 ﴿ َّ  ٓ َّ  هَ ِنَ�ٰ  ََ ط لۡ ٱ ُهوَ  ِن ۚ لۡ ٱ ََ  ] ٢٥٥: القرة[ ﴾ ..... َقيطوُم

 (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. . 586F

1 

Pertahanan kelima: Membaca dua ayat terakhir surat Al Baqarah yaitu: 

ٓ  ِّرُسوُل ٱ َءاَمنَ  ﴿ نَما نَنَل  ب
ُ
نهن  منن هن ِنَ�ۡ  أ  ٱوَ  ۦّرّ�

ۡ ََۚ ُمؤۡ ِ  ]  ٢٨٥: القرة[ ﴾ .......... منُنو

ْ  ال َُ  َُْل اِ : قال اْ َب مسْ ) باآليَْ ِْ �لر َُْة القرة ِ للة كفتاه ِْ قرَ:  (قال 
 ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 587F

2 

  Pertahanan keenam: Membaca surat Al Baqarah: 

ِ   اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ر تْلْا بتْ �م ِقابر إا اْشتَاا ينفر ِْ التُ اُّ : ((قال َا 
ِ مسلم))  قرَ جتِ َُْة القرة  .َلَر

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5010. 
2 . 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 .588F

1  

  Pertahanan ketujuh: Banyak berzikir, membaca Al quran, bertasbih, 

bertahmid, bertakbir dan bertahlil. 

ِ   َب ُرررة اْ  َّ ْل ا ُُ ََ َْ : (قال َا  ُُ َِ َْمُ  
ْ
ُ اَ
َ
ِ َِ  ،ُ
ْ
ُمل
ْ
ُ اْ
َ
ِ ُ
َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
ِْ قال َر إِِ

ٍء قَِ يٌْرَ ِ يُْ ِائة مرة كنُ ِ ا ل اَ َقابَ ِ�تهُ ِ ِائة حسنةَ ِدتُ انِ ِائة  ْ َْ َعَ ُمّ 
ََن امن ُي،ةَ ِننُ ِ ح رزاَ ِْ اْشتَاا يِِْ لْ، حّ يمسَ ِْم يأ  َح  بأجضن اا َاء بِ  إر 
 .ِتى التِ) َُُ ِْ لْ،

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Siapa yang mengucapkan: 

َمْ 
ْ
ُ اَ
َ
ِ َِ  ،ُ
ْ
ُمل
ْ
ُ اْ
َ
ِ ُ
َ
رَْ، ِ ِ

َْ َِْحَ ُه َر   ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
ٍء قَِ يْرٌ َر إِِ ْ َْ َْ َعَ ُمّ  ُُ َِ   ُ 

(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. 589F

2 

  Pertahanan kedelapan: Membaca do'a saat keluar rumah. 

ن ِْ بيتِ جقال: (قال َا اِّ   اْ ٌَ  بْ ِاْ،   : إلا لرَ اَْر
ْ
�ّ َْ َ  َ ِ َّ َر   ا َِ  َ ِ َّ  ا

ُُ َعَ

 ِِ  بِا
ّ
َة إِر ّْ
َر قُ َِ َل  ْْ كتٍ : رُ يُ ِ�فتُ ِِقتَُ جتنح ِ اْشتَااَ جتقْل ِ أتَاا �ل: يقال ِ. َح

ن ق  ُ ُ ِ�ف ِِ، ِ  ِالتُِّ). ْ، بَر  .َِاه َبْ  ا

Dari Anas bin Malik  bahwa Nabi   bersabda: “Apabila seseorang  keluar dari 

rumahnya lalu mengucapkan :  

 ِِ  بِا
ّ
َة إِر ّْ
َر قُ َِ َل  ْْ َر َح َِ  َ ِ َّ  ا

ُُ َعَ
ْ
�ّ َْ َ  َ ِ َّ    ا

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 780. 
2 . 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. 

ِ  اْ لْلة بنُ ححتم  َّ ْل ا ُُ ََ ُْْل : إلا ندل َح  م ِاَر جلتقن: (يقْل قالُ ُمُْ  ُا
َ
َ

ا َللََىَ جِنِ ر يمه ْء حّ يرتن ِنِ َِ  ّ َْ  ْْ ِِ اِ   ِّ َّا ِ ا َّ اُه ُمسِلمٌ ) بَِ�ِلَماِ  ا َِ ََ. 

Dari Khaulah binti Hakim  berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

“Apabila salah seorang kamu singgah di suatu tempat maka ucapkanlah:  

ا َللََى   َِ  ّ َْ  ْْ ِِ اِ   ِّ َّا ِ ا َّ ُْْل بَِ�ِلَماِ  ا ُا
َ
َ 

(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. . 591F

2 

  Pertahanan kesepuluh: Menahan menguap dan meletakkan tangan di mulut. 

ِ : قال اْ َب ُْت  اْ َُ  َّ ْل ا ُُ ََ ح  م  جلتمس، بت ه ع جتِ  جِا إلا  َاءب َ: ( قال 
اُه ُمسِلمٌ ) اْشتَاا ي لن َِ ََ. 

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. 592F

3 

َُْل اِ  اْ َب ُرررة  اََاوب ِْ اْشتَااَ جِلا  َاءب َح  م جلتحُم ِا : (قال َا 
 .ِتفى التِ) اُتَا،

Dari Abu Hurairah  bahwa rasulullah  bersabda: “menguap itu berasal dari 

syetan maka apabila salah seorang kamu menguap hendaklah menahan 

semampunya”. Muttafaq alaih. 593F

4 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5095 dan Tirmizi  no hadist 3426. 
2 . 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 

ِ  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ْ ُ باْيِةَ َ بر اْشتَااَ ِِ ااط حّ ر �سمن : (قال َا  إلا ن
اَأليَْ جِلا قض اّ اءَ َقهن حّ إلا وْب ْليِة َ بَ حّ إلا قض اََْرَِ َقهن حّ �َر بْ 

ن ِا ي َُ  م صا؟! ِالكر كّا! الكر كّا: نفسَِ يقْلاالرء ِ ّكر ِْ قهنَ حّ يُن اَْر !) الا ْم ي
 ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

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. 594F

1 

  Pertahanan kedua belas: Membaca do'a memasuki masjid  

: (( َنِ كا إلا  لن االست  قال انرما اْ اِّ ح ونا اه  اِ بْ امرِ َض اِ : اْ اقهة قال
تِْم  َِ اِا اّْر ََ

َْ اّْشتْ ِِ َقِ يِْمَ 
ْ
ِِ ال انِ ََ

ْ
ل ُُ َِ َحِررِْمَ 

ْ
ِِ ال ِر َْ َْ ِ� َِ تِْمَ  ُِ

َْ ِِ الْ ُْْل بِا ُا
َ
: نْمَ قال: َقط ؟ قلُ: قال)) َ

ِ . حفَ ِ� ُائر الُْ: جِلا قال لْ، قال اْشتَاا ِ َبْ  ا  .َلَر

Dari Uqbah, dia berkata: Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhuma 

menceritakan kepada kami dari Nabi  bahwa beliau saat memasuki masjid 

membaca: 

تْمِ  َِ اِا اّْر ََ
َْ اّْشتْ ِِ َقِ يِْمَ 

ْ
ِِ ال انِ ََ

ْ
ل ُُ َِ َحِررِْمَ 

ْ
ِِ ال ِر َْ َْ ِ� َِ تِْمَ  ُِ

َْ ِِ الْ ُْْل بِا ُا
َ
َ 

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya Yang Mulia 

dan kekuasaan-Nya yang abadi, dari setan yang terkutuk".  Uqbah berkata: 

"Apakah cukup itu saja? Abdullah berkata: "Ya". Abdullah berkata: 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 608 dan Muslim no hadist : 389. 
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"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. 

َُْل اِ  اْ َب ُرررة  اَّْلُرّم :  ِلقن إلا  لن َح  م االست  جليسلم ع اِّ : ((قال َا 
َْاَب  بْ
َ
تْم: ِلقن ََْحَِتَ، َِلا لرَ جليسلم ع اِّ  اْكتَْ  ِوْ َ َِ اِا اّْر ََ

َْ اّْشتْ ِِ . ))ِاَْلُّرّم اْاِيْمِ�ْ 
ِ ابْ ِاَِ  .َلَر

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: " Apabila salah seorang di 

antara kalian memasuki masjid maka ucapkanlah shalawat kepada Nabi dan 

ucapkan:  

َْاَب ََْحَِتَ،   بْ
َ
 اَْلُّرّم اْكتَْ  ِوْ َ

“Ya Allah , bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.”  

Dan bila keluar maka ucapkanlah shalawat kepada Nabi  dan ucapkan: 

تْمِ   َِ اِا اّْر ََ
َْ اّْشتْ ِِ  .اَْلُّرّم اْاِيْمِ�ْ 

“Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk”. HR. Ibnu Majah. 596F

2 

  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. 

ِ : قال  اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ ِ )) ر   لن االِئ�ة بيتا جتِ  ماوتن َِ  ياِرر(: (قال  َلَر
 .مسلم

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 466. 
2 . 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   

ِ : قال اْ َب ُرررة  َّ ْل ا ُُ ََ اُه ُمْسِلمٌ )  يهِ االِئ�ة َجقة  جترا ُِ َِ َر  ر: (قال  َِ ََ. 

Dari Abu Hurairah  berkata:  “Rasulullah  bersabda: “Para malaikat tidak 

menyertai suatu rombongan yang disertai anjing atau lonceng”. HR. Muslim. 598F

2 

  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 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2112. 
2 . 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 



264 

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. 

َُْل اِ  :اْ ع�شة َض اِ انرا قالُ ُهر حّ كا يرى َنِ يأت العساء ِر يأ ترْ قال  كا 
ّا َأ  ِا ي�ْا ِْ اْسهر إلا كا كّا جقال  يا ع�شة َالمُ َا اِ ق  َجتاَ جتما (ُفتاا ُِ

ََِ ََس ْآللر ِا اُتفتيتِ جتِ َ اَ  ََِ جقال اُّ ان   ََس ِاآللر ان   ا جقْ  َح ُما ان  
ن؟ قال ْ  كا  -ِِْ ُهِ؟ قال لت  بْ َايم : قال. َِهْب: بال اَْر ََن ِْ ب� زَرى حلتٍ لر

َاْجة ِ بئ لَِاا -ِناجقا  َِيْ؟ قال ِ ٍَ ُلْة لكر تُ  ) . قال ِجتم؟ قال ِ مشط ِمشاقة قال 
ِ  اِّ قالُ جأ    .ِتفى التِ... الئ حّ اُتخَر

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. 

ِ ُْة دتمَ َِ ْ�ة اسنَ َِ : اْشفاء ِ وِوة: ((قال اْ ابْ اها  َض اِ انرما اْ اِّ 
َِن� َِر اْ اْك  .ِتفى التِ)) كتة بناَ 

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. 600F

2 

َُْل اِ : قال اْ ُْ  بْ َب ِقا   ِْ  يه  َسهن  مرا  اتْة ْم يمه لْ، : ((يقْل ُمُْ 
ِْ َُن ُهن  مرا  اا بْ ربَترا حْ ييه  ْم : ((سلمِتفى التِ ِ� َِاية ال)) الُْ ُم ِر ُهر
 )).يمه ُم حّ يمس

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. 601F

3 

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. 
2 . 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. 
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َُْل اِ  اْ َب ُرررة  ْ اء أفاء ِ: ((يقْل َا ُمن  ِتفى )) ْ م  اء إر اْساُإا ِ اَهة اْس
 .التِ

Dari Abu Hurairah  bahwa dia mendengar Rasulullah  bersabda: 

"Sesungguhnya pada jintan hitam terdapat kesembuhan dari segala penyakit 

kecuali mati". Muttafaq alaih. 602F

1 

َُْل اِ : قال اْ َب ُرررة  ِاَرْ كا ِْ احتتم ْسهن اَ: ((قال  ة ِ�سن اَة َِح ى 
ِ )) أفاء ِْ م  اء ِ َبْ  ا  .َلَر

 

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. 603F

2 

  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: 

وۡ َ ﴿
َ
ٓ َحيۡ َوأ ٰ مُ  ِنَ�ٰ  َنا ََ َۡ  و

َ
لۡ  أ

َ
نَذا َعَصاَكۖ  قن � َ  فَإ َۡ  �ن   َما َقُف تَ

ۡ
ََ يَُ و ُُ َل  قط �َۡ ٱ فَوََ�عَ  ١ فن ََ ْ  َما َوَ� ََ َ�عۡ  َ�نُوا  َمَُو

١  ْ نَك  َ�ُغَنُبوا ْ ٱوَ  ُهَناِ ٰ  نَقََُبوا لۡ  ١ غنرن�نَ ََ
ُ
َ َو� َحَرةُ ٱ �ن َّ ينَ َ�ٰ  ِ دن ْ َقاُِوٓ  ١ جن نَرّأن  َءاَمّنا ا ٰ  َرّأن  ١ ََمن�َ َ�ٰ لۡ ٱ ب ََ  ُمو

ََ َوَ�ٰ   ]  ١٢١  ١١٦َ: اراراَ[ ﴾ ١ ُرو

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 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5688 dan Muslim no hadist : 2215. 
2 . 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). 

رٍ َ�ٰ  بنُ�ّلن  ُتو�ن �ۡ ٱ َُ َعوۡ فنرۡ  َوَقاَل  ﴿ ََّما ٧ َعَني�ٖ  حن ٓ  فَ َحَرةُ ٱ ءَ َجا َّ ٰ  َُِهم قَاَل  ِ ََ و لۡ  مط
َ
� ْ ٓ  ُقوا نُتم َما

َ
َۡ  أ ََ مط  ٨ ُقو

 ٓ لۡ  فَََّما
َ
ْ َقوۡ � ٰ  قَاَل  ا ََ ئۡ  َما ُمو نهن  ُتمجن حۡ ٱ ب ن َّ ِ ۖ َّ  ُر َ ٱ ِن َُهُ َسيُبۡ  َّ َّ  أٓ َن َ ٱ ِن ٌُ يُۡص  ََ  َّ ۡ ٱ َ�َمَل  َن ينَ ُمفۡ ِ دن قط  ٨ َن  َوُ�حن

ُ ٱ نَ�َنَ�ٰ  قّ �َۡ ٱ َّ َ  َوَِوۡ  ۦتنهن ب  ٱ َكرۦن
ۡ ََ ُمجۡ ِ  ]  ٨٢  ٧٩َ:  يٌْ [ ﴾ ٨ رنُمو

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 ) . 

﴿  ْ ٰ َ�ٰ  قَاُِوا ََ ٓ ِن  ُمو َ ّما
َ
َۡ  أ َ تُ ٓ  �ن َ �ّما

َ
ََ  أ ّوَل  نُّ�و

َ
لۡ  َمنۡ  أ

َ
لۡ  بَۡل  قَاَل  ٦ َ�ٰ �

َ
� ْۖ َباُُِهمۡ  َفإنَذا ُقوا يطُهمۡ  حن  هن ِنَ�ۡ  ُ�َّيُل  وَعنصن

حۡ  منن ّ�َها رنهنمۡ سن
َ
�  َۡ َ وۡ  ٦ َ�ٰ �

َ
هن َ�فۡ  �ن  َجَس فَُ يَفةٗ  ۦَن ٰ  خن ََ و َۡ  ٦ مط نَت  ِننَّك  َ�َۡف  ََ  َناقُ

َ
 ٱ أ

َ
�ۡ ٰ لۡ  ٦ ۡ�َ

َ
 َما قن َو�

َۡ  يَمنيننَك  �ن  ْۖ َصَنُعوٓ  َما َقۡف تَ ْ  ِنّ�َما ا رٖ� َ�ٰ  دُ َكيۡ  َصَنُعوا   حن
ََ ٌُ ُ�فۡ  َو رُ ٱ َن احن َّ َ�ٰ  ُث َحيۡ  ِ

َ
� ٦٩  ٦٥َ: ُِ[ ﴾ ٦  [ 

(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 ) . 

ْ ٱوَ  ﴿ ْ َ�تۡ  َما ّ�َبُعوا ٰ  َن�ُ ِّشَ�ٰ ٱ َُوا َ�َ  َۡ نّ َوَ�ٰ  نُ َ�ٰ ُسََيۡ  َ�َفرَ  َوَما َنۖ َ�ٰ ُسََيۡ  كن ُم ْ  َن�َ ِّشَ�ٰ ٱ �ن ََ ُ�عَ  َ�َفُروا نُمو َّ 
حۡ ٱ َّاَس ٱ ن َّ ٓ  رَ ِ َنَل  َوَما ن

ُ
ۡ ٱ َ�َ  أ ۡ�ن ِ َُ نَل  َمََ نَباب َن  َوَما ُروَتۚ َوَ�ٰ  ُروَت َ�ٰ  ب نَما َّ َحدٍ  مننۡ  ُ�َع

َ
ٓ  َحّ�ٰ  أ ََ  نُ َ�ۡ  ِنّ�َما َ�ُقو



268 

ۖ تَ�ۡ  فََ�  َنةٞ فنتۡ  ََ  ُفۡر َُّمو ََ  َما ُهَمامننۡ  َ�َيَتَع نهن  ُ�َفّرنقُو ۡ ٱ َ�ۡ�َ  ۦب هن وۡ َوزَ  ءن َمرۡ ِ ٓ  ُهم َوَما ۦۚ جن نَضا نهن  ّرن�نَ ب َحدٍ  مننۡ  ۦب
َ
َّ  أ ن ِ 

نۚ ٱ َن �نإنذۡ  َّ  ََ َُّمو طُهمۡ  َما َوَ�َتَع َُ ََ  يَ ْ  َولََقدۡ  يَنَفُعُهمۚۡ  َو ٰ �ۡ ٱ ََِمنن  َعَنُموا ة َ َرةن �ٱ �ن  أَ�ُ  َما هُ ََ  َما َس َوَ�نئۡ  ٖقو َخَ�ٰ  مننۡ  خن
وۡ  َ�َ ْ نهن  ا ُهمۚۡ  ۦٓ ب ََ نُف

َ
ْ �َ  َِوۡ  أ ََ َ�عۡ  نُوا  ]  ١٠٢: القرة[ ﴾ ١ ََُمو

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 syaitan-

syaitan 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). 

ٰ ٱوَ  ﴿ ّّ ٰ ٱفَ  ١ اَصفّٗ  تن ّ�ٰ ل َّ َ�ٰ ل ٰ  َهُ�مۡ ِنَ�ٰ  َّ ِن  ٣ ًراذنكۡ  تن َنَ�ٰ لّ�ٰ ٱفَ  ٢ �رٗ زَجۡ  تن جن َ�ٰ ٱ ّرأط  ٤ حندٞ لََ� َّ ِ ٰ  تن َ�
 ٱوَ 

َ
ۡ ٱ َوَرأط  َنُهَمابَيۡ  َوَما ضن �ۡ� ٓ ٱ َزّ�ّنا ِننّا ٥ رنقن َمَ�ٰ ِ َما َّ �ۡ ٱ ءَ ِ ن�َنةٍ  َيا�ط َن َواكنبن لۡ ٱ ب فۡ  ٦ َُ ن  ّمنن اظٗ وَحن

 نٖ َ�ٰ َ�يۡ  ُ�ّ
ََ  َّ  ٧ ّمارن�ٖ  ّمُعو َّ َ ۡ ٱ ِنَ�  �  ٱ َمَ�ن ِ

َ
�ۡ ٰ ََ َوُ�قۡ  ۡ�َ ن  منن َذفُو

ٌب  َعَذاأٞ  َوَُِهمۡ  �ۖ ُدُحورٗ  ٨ َجاننبٖ  ُ�ّ َّ  ٩ َواصن  َمنۡ  ِن
َنَف  �ۡ  َفةَ َۡ �َۡ ٱ َخ

َ
َهاأٞ  أَبَعهُ فََ  ]  ١٠  ١َ:  اْياجا [ ﴾ ١ ثَاقنبٞ  �ن

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) . 

ن ٱ ّمننَ  �َ�َفرٗ  َك ِنَ�ۡ  َنآ َ�َ�ۡ  �ذۡ  ﴿
َۡ  ّنن ۡۡ َ � ََ ََ ُقرۡ لۡ ٱ َتمنُعو وۦُ  فَََّما َءا ُ ََ ْ قَاُِوٓ  َح ْۖ  ا ُتوا نصن

َ
َ  فَََّما أ ْ َوّلوۡ  قُ�ن  منهنمقَوۡ  ِنَ�ٰ  ا

رن�نَ  نذن ْ  ٢ مط ٓ َقوۡ َ�ٰ  قَاُِوا نَنَل  ًباكنَ�ٰ  َناَسمنعۡ  ِننّا َمَنا
ُ
ٰ  دن َ�عۡ  مننۢ  أ ََ قٗ  ُمو نمَ  اُمَصّدن ّ يٓ َ�هۡ  هن يََديۡ  َ�ۡ�َ  اِ  �َ�ٰ  ّقن �َۡ ٱ ِنَ�  دن

َۡ  َطرن�قٖ  ٓ َقوۡ َ�ٰ  ٣ َتقني�ٖ مط ْ  َمَنا يُبوا جن
َ
َ  أ ن ٱ َدا�ن َّ  ْ نهن  َوَءامنُنوا نُ�مۡ  ّمنن لَُ�م فنرۡ َ�غۡ  ۦب رۡ  ُذنُو�  َعَذاٍأ  ّمننۡ  ُ�مَوُ�جن

 ٖ� �ن
َ
َ  ُ�نۡب  َّ  َوَمن ٣ أ ن ٱ َدا�ن نُمعۡ  َس فَََيۡ  َّ  ٱ �ن  َٖ جن ب

َ
نهن  منن أَ�ُ  َس َولَيۡ  ضن �ۡ� وۡ  ۦٓ ُدون

َ
ٓ أ َا ٰ  ُءۚ �ن ََ ْو

ُ
 لٖ َضَ�ٰ  �ن  �نَك أ

بن�ٍ   ]  ٣٢  ٢٩َ: ارحقاَ[ ﴾ ٣ مط

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). 

ن ٱ َ�َ َمعۡ َ�ٰ  ﴿
ن ٱوَ  ّنن ۡۡ

َن  �سن ِۡ عۡ سۡ ٱ ِن ََ َ ُتمۡ َت
َ
ْ  أ �ۡ  مننۡ  تَنُفُذوا

َ
ارن أ َ�ٰ ٱ ََ َّ ِ ٰ  ٱوَ  تن َ�

َ
ْۚ ٱفَ  ضن �ۡ� ََ  ََ  نُفُذوا َّ  تَنُفُذو  ِن

 َۡ َُ ن ّين  ٣ نٖ َ�ٰ �
َ
ٓ  فَبُن ََ نُ�َما ءن َءا َن  َرّ� بَا َماَعََيۡ  َسُل يُرۡ  ٣ تَُ�ّذن َن  فََ�  َوُ�َاٞس  نّارٖ  ّمنن ُ�َواٞظ  ُُ ا َ ّين  ٣ تَنَت�ن

َ
 فَبُن

 ٓ ََ نُ�َما ءن َءا َن  َرّ� بَا  ]  ٣٦  ٣٣َ: اْرحْ[ ﴾ ٣ تَُ�ّذن

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: 33- 

36). 

نينَ ٱ يََ�ادُ  �َ ﴿ َّ  ْ بۡ  لنُقونََك لَُ�ۡ  َ�َفُروا
َ
َن ٰ ب ْ  َِّما رنهنمۡ ََ نكۡ ٱ َسمنُعوا ََ  رَ َّ َٞ ََِمجۡ  أِننّهُ  َوَ�ُقوُِو َّ  ُهوَ  َوَما ٥ ُنو  ِن

َۡ  رٞ ذنكۡ  ن  ]  ٥٢  ٥١َ: القلم[ ﴾ ٥ ََمن�َ َ�ٰ ّل

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). 

بۡ  ﴿ َن َفَح
َ
ّ�َما ُتمۡ أ

َ
ََقۡ  � ٰ َخ نُّ�مۡ  اَ�َبثٗ  ُ�مۡ ََ

َ
ََ تُرۡ  ََ  َناِنَ�ۡ  َو�  ]  ١١٥:  االِْنْا[ ﴾ ١ َجُعو

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. 

الْْ حى ِْْ كا ْء ُابى الق َ ُهقتِ الْْ : (( قال اْ ابْ اها  َض اِ انرما اْ اِّ 
ِ مسلم)) َِلا اُتنسلتم جاِسلْا  .َلَر

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 seorang kalian diminta untuk mandi maka 

lakukanlah!" HR. Muslim.  604F

1 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2188. 
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Cara mandi: 

َُْل اِ : ُرن بْ حنتٍ َا َباه ح وِاْ َب َِاِة بْ   ُِاَِا ِِْ �ْ محة  َا  جلهط      ... لرَ 
َُْل اِ  ََُِ ِِا يفتىَ قال: جقتن ِ َسرنَ جأ   َُْل اِ ُن ْ، ِ ُرن؟ ِاِ ِا يرجن  ُن : يا 

َُْل اِ . نُر إلِ عمر بْ َ�تْة:  ترمْا جتِ ِْ َح ؟ قاْْا اُِ : تَِ ِقالعمراَ جتنتَ ال ج ع 
ََيُ ِا يْته، بر�ُ؟ َِرَِ ِر يَِ ! اَِسن ِ: وم قال ِ! يقتن َح  م َلاه؟ ُِ إلا  جنسن 

 َََُِ ََن ع  َه ِ ق ََ وم صِ لْ، االاء التَِ ييهِ  ِ اللة إزا ََلتَِ  َُِراَ  ِمرجقتَِ َِ�هَتَِ 
ِ . اّا  لي  بِ بأ ِظررهَ ِْ للفَِ وم ي�فئ الق َ َِاءهَ جفْن بِ لْ،َ جراَ ُرن ِن  َلَر

 .َح  ِابْ ِاَِ

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." 
605F

1 

  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:   

﴿  َۡ ْ  َفإن نمنثۡ  َءاَمُنوا   لن ب
نهن  َءاَمنُتم َمآ ْۖ هۡ ٱ َ�َقدن  ۦب ْ تََوّلوۡ  �َ َتَدوا نّ�َما ا َقاقٖ�  �ن  ُهمۡ  فَإ ُۡ  �ن َي ََ ُهمُ َف َُ ۚ ٱ فني ُ منيعُ ٱ وَُهوَ  َّ َّ ِ 

 ]  ١٣٧: القرة[ ﴾ ١ َعَنيمُ لۡ ٱ

                                                 
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 ) . 

نينَ ٱ يََ�ادُ  �َ ﴿ َّ  ْ بۡ  لنُقونََك لَُ�ۡ  َ�َفُروا
َ
َن ٰ ب ْ  َِّما رنهنمۡ ََ نكۡ ٱ َسمنُعوا ََ  رَ َّ َٞ ََِمجۡ  أهُ ِننّ  َوَ�ُقوُِو : القلم[ ﴾ ٥ ُنو

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) 

مۡ  ﴿
َ
ََ َ�ۡ  أ ُدو ٰ  َّاَس ٱ َُ َ�َ  ٓ ٰ  َما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ٓ َءاتَيۡ  َ�َقدۡ  ۦۖ َنهن فَۡض  منن َّ ٰ َوَءاَ�يۡ  َمةَ ُۡ ۡ�ن ٱوَ  َب ُنَ�ٰ لۡ ٱ هنيمَ َ�ٰ ِنبۡ  َءاَل  َنا  ُهمََ
 َۡ يمٗ  �ً مط  ]  ٥٤:  العساء[ ﴾ ٥ اَعظن

"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) . 

نُل  ﴿ ّ ََ َن ُقرۡ لۡ ٱ مننَ  َوُ� ٓ  ُهوَ  َما َءا َفا َۡ  ةٞ َورَۡ�َ  ءٞ �ن ن ََ  مننن�َ ُمؤۡ ّل ٰ ٱ يََن�دُ  َو َّ َّ  َنمن�َ ل ارٗ  ِن ََ  ]  ٨٢: ارساء[ ﴾ ٨ �َخ

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi 

orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-

orang yang zalim selain kerugian. (Q.S. Al Israa': 82). 

نينَ  ُهوَ  قُۡل  ....... ﴿ َّ ن ِ  ْ ٓ   ُهدٗ  َءاَمُنوا َفا  ]  ٤٤: جيلُ[ ﴾ ......... ءٞۚ وَ�ن

Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang 

mukmin. (Q.S. Fushshilat: 44 ) . 

 

 

 

 



274 

  Dan ayat- ayat lainnya. 

Kemudian bacalah doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi   diantaranya: 

َنا(( َُ  ِأَفاُوَكَ ِأَفاَء َر 
ّ
َْ َر ِأَفاَء إِر ِِ َُ اّْشا

نْ
َ
ََِ  ِِ َ َ ِاْأِف

ْ
َأ
ْ
ِِ ال ُِ ْل

َ
ّّاِ َ َ َقَمااَْلُّرّم ََّب ا َُ  َُ ّتَفٌى )) ِ  ُِ

 ِِ  .َالَت

(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. 606F

1 

)) ّ َْ  ْْ ِِ ِْْليَْ،  ٍء يُ ْ
َْ ْْ ُمّ  ِِ ِ�تَْ،  َْ

َ
َ ِ َّ ِ�تَْ،   ا َْ

َ
َ ِ َّ ُ �َْشِفتَْ،   ا َّ

ٍ  اَ ُِ ٍ َحا
ْْ �َ ِْ
َ
))  ُمّ َ�ْفٍ  َ

اُه ُمسِلمٌ  َِ ََ. 

(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. 607F

2 

)) ٍ ْْ �َ ُْ ّ ُمّ ِل َْ َِ ٍ  إَِلا َحَسَ َ  ُِ ّ َحا
َْ  ْْ ِِ َِ  َ اٍء �َْشِفتَْ،َ 

ْْ ُمّ ِِ رَْ،َ  ْبِ
َُ  ِ َّ اُه ُمسِلمٌ ))   ا َِ ََ. 

 (Dengan nama Allah Yang menyembuhkanmu, dari segala penyakit Dia yang 

menyembuhkanmu, dari kejahatan orang yang dengki, dan dari kejahatan orang 

memiliki 'Ain". HR. Muslim. 608F

3 

)) َُ نْ
َ
َ 
ّ
ُ إِر
َ
ِ ٍَ ّّاِ َ َِتَِ َك اّْشَفاُءَ َر َكِأ َ  ََّب ا

ْ
َأ
ْ
ِ الخاَُ)) اْمَسِ  ال  .َلَر

"Hilangkanlah penyakitnya, ya Allah! Kesembuhan hanya berada di TanganMu, 

tidak ada yang mampu menghilangkan penyakit kecuali Engkau. HR. Bukhari. 609F

4 

ٍة ((  ِّ ٍ َر
ْْ ْْ ُمّ َ� ِِ َِ ٍةَ  ِّ ا َُ َِ اٍا  ََ  َأتْ

ْْ ُمّ ِِ ِةَ  ِّ َّا ِ ا َّ ُْل بَِ�ِلماِ  ا ِ الخاَُ)) َُا  . َلَر

(Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari setan dan 

binatang berbahaya dan dari kejahatan 'Ain ) HR. Bukhari. 610F

5 

 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5743 dan Muslim no hadist : 2191. 
2 . 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. 
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اْ ((
َ
ََِ  ِ
ْْ ُِ َمَداِ  اّْشتَا َُ  ْْ ِِ َِ ّ ِاهَاِ هَِ  َْ َِ  َ ِِ َِِاَقابِ  َ ِِ َضِه

َِ  ْْ ِِ اِ   ِّ َّا ِ ا َّ ُْل بَِ�ِلماِ  ا ِ ْ َ�ْ  َُا ِْ )) ُمُ
ِ  ِالتُِّ ِ َبْ  ا  . َلَر

(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 . 611F

1 

 )) َّ ِ ا َّ ُْل بَِ�ِلماِ  ا ّ ِا َللََى َُا َْ  ْْ ِِ اِ   ِّ ِ مسلم)) ا  .َلَر

 ((Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari segala 

kejahatan makhluk-Nya). HR. Muslim. 612F

2 

Membaca“Bismillah”3x. Lalu membaca:   َح
ُ
ََِ   ُ َِ
َ
ا َ َِ  ّ َْ  ْْ ِِ  ِِ ِ ََ قُْ  َِ  ِ َّ ّدِة ا ِْ ُْْل بِ ُا

َ
ُاِلََ  

(Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan 

yang kudapatkan dan yang kurasakan dan yang kutakutkan) HR. Muslim. 613F

3 

dibaca 7x sambil meletakkan tangan pada bagian yang sakit: 

Membaca sejumlah 7 x:  َتْم ُِ َْ
ْ
َ ال َّ ُل ا

َ
أ ُْ
َ
ْا �َْشِفتََ،  َ

َ
تِْم َ ُِ َْ

ْ
ْرِل ال َْ

ْ
ََّب ال  

 (Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan pemilik Arsy yang agung 

agar ia menyembuhkanmu),. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 614F

4 

                                                 
1 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 3893 dan Tirmizi  no hadist : 3528. 
2 . 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. 
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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:  

َن ٱ َوَذا ﴿ بٗ ُمَ�ٰ  ّذَهَب  ِنذ َطو َ َ�َظنّ  اضن
َ
رَ ّ�قۡ  ّلن أ ََُ�ٰ ٱ �ن  َ�َناَد ٰ  هن َعََيۡ  دن َ تن لظط

َ
ٓ  أ ٓ  هَ ِنَ�ٰ  َّ َّ ن نَت  ِ

َ
 ِنّ�ن  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  أ

ٰ ٱ مننَ  ُكنُت  َّ ٰ َوَيّيۡ  أَ�ُ  َناَتَجبۡ سۡ ٱفَ  ٨ َنمن�َ ل نَك َوَ�َ�ٰ  َغّمنۚ لۡ ٱ مننَ  هُ ََ ۡ ٱ �ن  ُۨ�  ِ  ]  ٨٨  ٨٧َ: ارنِتاء[ ﴾ ٨ مننن�َ ُمؤۡ ِ

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 orang-

orang 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:   

نينَ ٱ ﴿ َّ  ََ ٓ  َ�ُقوُِو ٓ  َرّ�َنا َا فنرۡ غۡ ٱفَ  َءاَمّنا ِنّ�َنا  ]  ١٦: امراا ال[ ﴾ ١ َّارن ٱ َعَذاَأ  َوقنَنا ُذنُوَ�َنا ََ

 (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:  

﴿ ......  َّ َ ٱ ِن مۡ  َنغُ َ�ٰ  َّ
َ
ن أ ُ ٱ َجَعَل  قَدۡ  ۦۚ رۦن ن  َّ

 ]  ٣:  الَِق[ ﴾ ٣ �رٗ قَدۡ  ءٖ َ�ۡ  لنُ�ّ

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. 

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Q.S. At  

Thalaaq: 3) . 

Allah  berfirman:  

ََِك  �َذا ﴿
َ
نّ�ن  َ�ّ�ن  عنَبادني َسَ يُب  قَرن�ٌبۖ  فَإ جن

ُ
َن�  ِنَذا ّ�اعن ٱ َوةَ َدعۡ  أ َۡ  َدَ� َۡ فَ ْ يَ يُبوا ْ ؤۡ َوۡ�ُ  �ن  َتجن َُّهمۡ  �ن  منُنوا  لََع

ََ يَرۡ   ]  ١٨٦: القرة[ ﴾ ١ ُ�ُدو

"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:  

ََِك  �َذا ﴿
َ
نّ�ن  َ�ّ�ن  عنَبادني َسَ يُب  قَرن�ٌبۖ  فَإ جن

ُ
َن�  ِنَذا ّ�اعن ٱ َوةَ َدعۡ  أ َۡ  َدَ� َۡ فَ ْ يَ يُبوا ْ ؤۡ َوۡ�ُ  �ن  َتجن َُّهمۡ  �ن  منُنوا  لََع

ََ يَرۡ   ]  ١٨٦: القرة[ ﴾ ١ ُ�ُدو
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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:  

ٓ دۡ ٱ َر�طُ�مُ  َوَقاَل  ﴿ سۡ  ُعو�ن
َ
ۡب أ َّ  لَُ�مۚۡ  َتجن نينَ ٱ ِن َّ  َۡ َ � ُۡ ََ َت و ُ ََ َسَيدۡ  عنَباَد�ن  َ�نۡ  �ن رن�نَ  َجَهّنمَ  ُخَُو  ﴾ ٦ َداخن

 ]  ٦٠: �جر[

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 

bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-

Ku 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: 

  َ ْْ اِِْم ُّ َْ ال ِِ  ُُ  ُكنْ
َّ هَْهانََ، ِإ ُُ  َُ نْ

َ
َ 
ّ
َ إِر
َ
  َر إِِ

  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: ِا 
ّ
َ إِر
َ
 lalu berdoa َر إِِ

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:  

ٓ َظََمۡ  َرّ�َنا ..... ﴿ َنا َنا ََ نُف
َ
َا فنرۡ َ�غۡ  ّلمۡ  �َ أ وَ�نّ  َناَ�ۡ َوتَرۡ  ََ ُُ َ ن�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مننَ  ََ  ]  ٢٣: اراراَ[ ﴾ ٢ �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). 

ۡ  َك َعََيۡ  ّرّ�َنا.....  ﴿ َّ نَبۡ  َك �َ�ۡ  َناتََو
َ
ۡ ٱ َك �َ�ۡ  َنا� ِ ُ�  ]  ٤:  االمتهنة[ ﴾ ٤ َمصن

"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)  

﴿  ٓ ٓ  َءاَمّنا َرّ�َنا نَما لۡ  ب ََ ن
َ
ينَ لّ�ٰ ٱ َمعَ  َناُتبۡ �ۡ ٱفَ  ِرُّسوَل ٱ َناّ�َبعۡ ٱوَ  َت أ  ]  ٥٣: امراا ال[ ﴾ ٥ هندن

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan 

telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-

orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah". (Q.S. Ali Imran: 53) . 

﴿ ......  ٓ َ  فنرۡ غۡ ٱفَ  َءاَمّنا َرّ�َنا نَت  َناَ�ۡ رۡ ٱوَ  اََ
َ
ن�َ لّ�ٰ ٱ َخۡ�ُ  َوأ  ]  ١٠٩:  االِْنْا[ ﴾ ١ �ن

"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) . 

﴿ ......  ٓ ينَ لّ�ٰ ٱ َمعَ  َناُتبۡ �ۡ ٱفَ  َءاَمّنا َرّ�َنا  ]  ٨٣:  ة االائ[ ﴾ ٨ هندن

"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). 



283 

﴿ ...........  ٓ ٓ  َرّ�َنا َا فنرۡ غۡ ٱفَ  َءاَمّنا ِنّ�َنا  ]  ١٦: امراا ال[ ﴾ ١ َّارن ٱ َعَذاَأ  َوقنَنا ُذنُوَ�َنا ََ

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala 

dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka" (Q.S. Ali Imran: 16). 

﴿ .......  ٓ تۡ  َرّ�َنا
َ
َا منمۡ � ٓۖ  فنرۡ غۡ ٱوَ  نُوَرنَا ََ َا ٰ  ِننَّك  ََ ن  َ�َ

يرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ّ  ]  ٨: اَهررم[ ﴾ ٨ قَدن

"Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Q.S. At Tahrim: 8). 

َا رۡ فن غۡ ٱ َرّ�َنا ..... ﴿ نخۡ  ََ ِن ٰ َو نَناَ� نينَ ٱ ن ن  َسَبُقونَا َّ ن ٱب
  نن يَ�ٰ ِۡ

ََ نَنا �ن  َعۡل َ�ۡ  َو و�
نينَ  غنّ�ٗ  قَُُ َّ ن ْ  ّل ٓ  َءاَمُنوا  ِننّكَ  َرّ�َنا

يمٌ  رَُءوٞف   ]  ١٠: اََ[ ﴾ ١ رّحن

"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 ). 

ٓۖ  َ�َقّبۡل  َرّ�َنا ........ ﴿ ن ِننَّك  منّنا
َ
منيعُ ٱ َت أ َّ َۡ جۡ ٱوَ  َرّ�َنا ١ َعَنيمُ لۡ ٱ ِ َۡ  َناَع ٓ  َومنن ََِك  َنَمۡ�ن ُم نَنا ّمةٗ  ُذّرنّ�ت

ُ
َۡ  أ  َنَمةٗ مط

رننَا ّلَك 
َ
َنا َوأ َُ ٓۖ َعََيۡ  َوتُۡب  َمَناسن نَت  ِننَّك  َنا

َ
يمُ ٱ ّوّواُأ ٱ أ  ]  ١٢٨  ١٢٧َ: القرة[ ﴾ ١ ِرّحن

"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) . 

َۡ َ�ۡ  ََ  َرّ�َنا ﴿ نينَ  َنةٗ فنتۡ  َناَع َّ ن ْ  ّل َ  فنرۡ غۡ ٱوَ  َ�َفُروا ٓۖ  اََ نَت  ِننَّك  َرّ�َنا
َ
َُ لۡ ٱ أ  ]  ٥:  االمتهنة[ ﴾ ٥ ُنيمُ �َۡ ٱ َعَن�

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-

orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al Mumtahanah: 5) . 

َۡ َ�ۡ  ََ  َرّ�َنا ..... ﴿ َۡ  َنةٗ فنتۡ  َناَع ن ٰ ٱ من َقوۡ ّل َّ نرَۡ�َ  َوَيّنَنا ٨ َنمن�َ ل ٰ لۡ ٱ من َقوۡ لۡ ٱ مننَ  تنَك ب  ]  ٨٦  ٨٥َ:  يٌْ [ ﴾ ٨ فنرن�نَ َ�
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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)  

َا فنرۡ غۡ ٱ َرّ�َنا ............. ﴿ ٓ  اَ�َنا�ۡ�َ  ُذنُوَ�َنا ََ مۡ  �ن
َ
قۡ  َوَ�ّبنۡت  رننَاأ

َ
ٰ لۡ ٱ من َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱوَ  َداَمَناأ  ﴾ ١ فنرن�نَ َ�

 ]  ١٤٧: امراا ال[

"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) . 

﴿ ...........  ٓ نَناءَ  َرّ�َنا نَك  منن ات َا وََهّينئۡ  ةٗ رَۡ�َ  ّ�ُ مۡ  مننۡ  ََ
َ
 ]  ١٠: اْحرٍ[ ﴾ ١ ارََ�دٗ  رننَاأ

"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). 

َا َهۡب  َرّ�َنا.......  ﴿ زۡ  مننۡ  ََ
َ
َناَ�ٰ أ �ۡ  قُّرةَ  تنَناَوُذّرنّ�ٰ  جن

َ
َۡ جۡ ٱوَ  ُ�ٖ أ نَۡ  َناَع  ]  ٧٤: الفرقاا[ ﴾ ٧ ِنَماًما ُمّتقن�َ ِ

"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) . 

َّ  َجَهّنَمۖ  َعَذاَأ  َ�ّنا ۡف ۡ�ن ٱ َرّ�َنا ....... ﴿ ََ  َعَذاَ�َها ِن ٓ  ِنّ�َها ٦ َغَراًما َ� َۡ  َءۡت َسا  ﴾ ٦ اَوُمَقامٗ  �َتَقرّٗ ُم
 ]  ٦٦  ٦٥َ: الفرقاا[

"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) . 

﴿ ..........  ٓ نَنا َرّ�َنا �ۡ ٱ �ن  َءات َنةٗ  َيا�ط ََ ٰن  َح َرةن �ٱ َو َنةٗ  خن ََ  ]  ٢٠١: القرة[ ﴾ ٢ َّارن ٱ َعَذاَأ  قنَناوَ  َح

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 

peliharalah kami dari siksa neraka" (Q.S. Al Baqarah: 201)  

َطعۡ  َناَسمنعۡ  ........ ﴿
َ
ۖ َوأ ۡ ٱ َك �َ�ۡ  َرّ�َنا َرانََك ُ�فۡ  َنا ِ ُ�  ]  ٢٨٥: القرة[ ﴾ ٢ َمصن

"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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ذۡ  ََ  َرّ�َنا ........... ﴿ ٓ تَُؤاخن ٓ  َِن نَا يَنا َن ّ وۡ  �
َ
خۡ  أ

َ
 أ

ۡ
َ ََ ۚ ََ  َرّ�َنا نَا ٓ َعََيۡ  ۡل من َ�ۡ  َو َۡ  َكَما �ِنۡ�ٗ  َنا نينَ ٱ َ�َ  أَتهُ َ�َ  منن َّ

ۚ َ�بۡ  ََ  َرّ�َنا َنَنا َۡ  َو َا َطاقَةَ  ََ  َما َناُ�َّمن نهن  ََ َا فنرۡ غۡ ٱوَ  َ�ّنا ُف �ۡ ٱوَ  ۦۖ ب ٓۚ َ�ۡ رۡ ٱوَ  ََ نَت  َنا
َ
ٰ َموۡ  أ  من َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱفَ  َنالَٮ

ٰ لۡ ٱ  ]  ٢٨٦: القرة[ ﴾ ٢ فنرن�نَ َ�

"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 ). 

َا وََهۡب  تََناَهَديۡ  ِنذۡ  دَ َ�عۡ  قَُُوَ�َنا تَُنغۡ  ََ  َرّ�َنا ﴿ نَك  منن ََ ۚ رَۡ�َ  ّ�ُ نَت  ِننَّك  ًة
َ
ۡ ٱ أ  ]  ٨: امراا ال[ ﴾ ٨ وَّهاُأ ِ

"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). 

﴿  ٓ َوۡ  َّاسن ٱ َجامنعُ  ِننَّك  َرّ�َنا َّ  �نيهنو  َب َر�ۡ  َّ  �ٖ �ن َ ٱ ِن ۡ ٱ َنُف ُ�ۡ  ََ  َّ  ]  ٩: امراا ال[ ﴾ ٩ منيَعادَ ِ

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk 

(menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". 

Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (Q.S. Ali Imran: 9). 

ََقۡ  َما َرّ�َنا ........ ﴿ ٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخ ٓ  ١ َّارن ٱ َعَذاَأ  فَقنَنا َنَك َ�ٰ ُسبۡ  َن  َ�َقدۡ  َّارَ ٱ خنلن تُدۡ  َمن ِننَّك  َرّ�َنا
خۡ 
َ
�ۡ أ ٰ  َوَما ۖأ َتهُ ََ َّ َن نَصارٖ  مننۡ  َنمن�َ ِ

َ
ٓ  ١ أ نۡ�ن  ُ�َنادني اُمَنادنيٗ  َناَسمنعۡ  ِنّ�َنا ّرّ�َنا َۡ  نن يَ�ٰ ِ

َ
ْ  أ نُ�مۡ  َءامنُنوا نَرّ� ۚ  َٔ َ�  ب  َرّ�َنا اَمّنا

َا فنرۡ غۡ ٱفَ  نَنا َٔ َسّ�ن  َ�ّنا َوَ�ّفنرۡ  ُذنُوَ�َنا ََ  ٱ َمعَ  َوتَوَّ�َنا ات
َ
نَنا َرّ�َنا ١ َرارن بۡ ۡ� ٰ  وََعدّ�َنا َما َوَءات ََ  رُُسَنَك  َ�َ  مَ يَوۡ  َننَاُ�ۡ  َو

ۡ ٱ َنُف ُ�ۡ  ََ  ِننَّك  َمةن� قنَ�ٰ لۡ ٱ  ]  ١٩٤  ١٩١َ: امراا ال[ ﴾ ١ منيَعادَ ِ

"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). 

ٰ  �ن  فنرۡ غۡ ٱ اَرّ�نَ  ﴿ يّ َولنَ� َ نَۡ  �ن اُأ ۡ�ن ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ  مننن�َ ُمؤۡ َوِ  ]  ٤١: ابراُتم[ ﴾ ٤ ََ

"Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-

orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)". (Q.S. Ibrahim: 41 ) . 

﴿ ........  ٓ ٓ  هَ ِنَ�ٰ  َّ َّ ن نَت  ِ
َ
ٰ ٱ مننَ  ُكنُت  ِنّ�ن  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  أ َّ  ]  ٨٧: ارنِتاء[ ﴾ ٨ َنمن�َ ل

"Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku 

adalah termasuk orang-orang yang zalim." (Q.S. Al Anbiyaa' : 87 ). 

وۡ  َرّأن  َ�اَل ........ ﴿
َ
ٓ زنعۡ أ َۡ  �ن

َ
�ۡ  أ

َ
رَ أ ٓ ٱ َمَتَك ننعۡ  ُُ �ۡ  ّل�ن

َ
ّ  َت َعمۡ � َ�َ  ٰ يّ َ�ٰ  َوَ�َ َ َۡ  �ن

َ
�ۡ  َوأ

َ
ٰ  َمَل أ ٰ تَرۡ  اَنحٗ ََ  هُ َضٮ

دۡ 
َ
َۡ َوأ نرَۡ�َ  �ن خن ٰ ٱ عنَبادنكَ  �ن  تنَك ب َّ �َ ل  ]  ١٩:  اّمن[ ﴾ ١ َنحن

"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). 

َۡ جۡ ٱ َرّأن  ﴿ و  َومنن ةن ِّصََوٰ ٱ يمَ ُمقن  �ن َع  ]  ٤٠: ابراُتم[ ﴾ ٤ ءن ُدَ�ٓ  َوَ�َقّبۡل  َرّ�َنا ُذّرنّ��ن

"Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap 

mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. (Q.S. Ibrahim : 40) . 

وۡ  َرّأن  ....... ﴿
َ
ٓ زنعۡ أ َۡ  �ن

َ
�ۡ  أ

َ
رَ أ نعۡ  ُُ ٓ ٱ َمَتَك ن �ۡ  ّل�ن

َ
ّ  َت َعمۡ � َ�َ  ٰ يّ َ�ٰ  َوَ�َ َ َۡ  �ن

َ
�ۡ  َوأ

َ
ٰ  َمَل أ ٰ تَرۡ  اَنحٗ ََ ۡص  هُ َضٮ

َ
ٌۡ َوأ  �ن  َن

�  �ن  ٓ ۡ ٱ مننَ  �ّ�ن  َك ِنَ�ۡ  ُت ُ�بۡ  ِنّ�ن  ُذّرنّ��ن ِ َۡ  ]  ١٥: ارحقاَ[ ﴾ ١ َنمن�َ ُم

"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: القيص[ ﴾ ..... �ن  فنرۡ غۡ ٱفَ  �ن َ�فۡ  ُت َظََمۡ  ِنّ�ن  َرّأن  ...... ﴿

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu 

ampunilah aku". (Q.S. Al Qashash: 16). 

ۡ  ٢ رنيَصدۡ  �ن  حۡ ۡ�َ ٱ َرّأن ........  ﴿ ٓ  َو�َّ�ن مۡ  �ن
َ
ۡل حۡ ٱوَ  ٢ رنيأ

ا�ن  ّمنن َدةٗ ُ�قۡ  َُ ََ ن ْ َ�فۡ  ٢ ّل  ﴾ ٢ �ن قَوۡ  َقُهوا
]ُِ :٢٨  ٢٥َ  [ 

"Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku 

urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti 

perkataanku, (Q.S. Thahaa: 25-28)  

ٓ  َرّأن  .... ﴿ ُعوذُ  ِنّ�ن
َ
نَك  أ َۡ  ب

َ
ۡ�  أ

َ
نهن  �ن  َس لَيۡ  َما َََك  َٔ أ َۡ  ۦب َّ  ٞمۖ عن ٓ َ�ۡ َوتَرۡ  �ن  فنرۡ َ�غۡ  � ُ�ن �ن

َ
ن�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ّمننَ  أ  ﴾ ٤ �ن

] ْ ُ :٤٧  [ 

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). 

ُۡ  �ن  َهۡب  َرّأن  ﴿ ۡ�ن  امٗ ُح
َ
ن  �ن قۡ َو� ٰ ٱب َّ �َ ل ََ  ّ�ن  َعلجۡ ٱوَ  ٨ َنحن ا ََ ن دۡ  ِ رن�نَ �ٱ �ن  قٖ صن َۡ جۡ ٱوَ  ٨ خن  َوَرثَةن  منن �ن َع

 ]  ٨٥  ٨٣َ:  اْشْراء[ ﴾ ٨ َّعنيمن ٱ َجّنةن 

"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). 

ٰ  �ن  فنرۡ غۡ ٱ ّرّأن  ﴿ يّ َولنَ� َ نَمن �ن َ بَيۡ  َدَخَل  َوِ نَۡ  امننٗ ُمؤۡ  �ن ۡ ٱوَ  مننن�َ ُمؤۡ َوِ ٰ ُمؤۡ ِ ََ � من   تن
ََ ٰ ٱ تََندن  َو َّ َّ  َنمن�َ ل  ﴾ ٢ �َ�َباَرۢ  ِن

 ]  ٢٨: نَْ[
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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) . 

نَك  منن �ن  َهۡب  َرّأن  ....... ﴿ ۖ  ُذّرنّ�ةٗ  ّ�ُ نَبًة َ�ٓ ٱ َسمنيعُ  ِننَّك  َطّي  ]  ٣٨: امراا ال[ ﴾ ٣ ءن �ط

"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 

Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (Q.S. Ali Imran: 38). 

  َرّأن  ..... ﴿
نَت  ادٗ فَرۡ  �ن تََذرۡ  ََ

َ
ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  َوأ  ]  ٨٩: ارنِتاء[ ﴾ ٨ رن�ن�َ َ�

"Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan 

Engkaulah Waris Yang Paling Baik. (Q.S. Al Anbiyaa': 89). 

ٰ ٱ مننَ  �ن  َهۡب  َرّأن  ﴿ َّ �َ ل  ]  ١٠٠:  اْياجا [ ﴾ ١ َنحن

Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-

orang yang saleh. (Q.S. Ashshaffat: 100) . 

نَت  َحمۡ رۡ ٱوَ  فنرۡ غۡ ٱ ّرّأن  ..... ﴿
َ
ن�َ لّ�ٰ ٱ َخۡ�ُ  َوأ  ]  ١١٨:  االِْنْا[ ﴾ ١ �ن

"Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi 

rahmat Yang Paling baik." (Q.S. Al Mukminun: 118). 

ُعوذُ  ّرّأن  ...... ﴿
َ
نَك  أ ٰ  مننۡ  ب ََ ُعوذُ  ٩ َن�ن ِّشَ�ٰ ٱ تن َهَم

َ
نَك  َوأ َ َرّأن  ب

َ
َن َ�ۡ  أ و ُ  ]  ٩٨  ٩٧َ:  االِْنْا[ ﴾ ٩ َُ

"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). 

َۡ  �ن زندۡ  ّرّأن  َوقُل ...... ﴿  ]  ١١٤: ُِ[ ﴾ ١ امٗ عن

"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (Q.S. Thaahaa: 114). 

دۡ  ّرّأن  ....... ﴿
َ
َۡ أ دۡ  َخَل ُمدۡ  �ن خن خۡ  قٖ صن

َ
دۡ  َرجَ ُ�ۡ  �ن رنجۡ َوأ نَك  منن ّ�ن  َعلجۡ ٱوَ  قٖ صن ُ�ّ  َۡ �ٗ  انٗ َ�ٰ ُس  ﴾ ٨ �نّصن

 ]  ٨٠: رساءا[
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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). 

نَنلۡ  ّرّأن  ..... ﴿
َ
َٗ  �ن أ ََ َباَرٗ�  ُم نَت  مط

َ
ۡ ٱ َخۡ�ُ  َوأ  ]  ٢٩:  االِْنْا[ ﴾ ٢ ُمَنلن�َ ِ

Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah 

sebaik-baik Yang memberi tempat." (Q.S. Al Mukminun: 29). 

ٓ  َرّأن  .... ﴿ نَما �ۡ  ب
َ
ّ  َت َعمۡ � ََ  فَََنۡ  َ�َ ُ�و

َ
َۡ  �َظهن�ٗ  أ ن  ]  ١٧: القيص[ ﴾ ١ رنمن�َ جۡ مُ ّل

"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 من َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  �ن نُ�ۡ ٱ َرّأن  ..... ﴿ ينَ ُمفۡ ِ دن  ]  ٣٠: الْنحهْ [ ﴾ ٣ َن

"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  

 

ِ : قال اْ ٌَ   َّ ْل ا ُُ ََ َُ : إلا  ع َح  م  جلتْدُ االسألةَ ِر يقْلْ: ( قال   اَْلُّرّم إِْا ِأ،ْ
ِ�ْ  جِنِ ر مستحره ِ َِ ْا

َ
ِِ ) جَأ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

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. 615F

1 

  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. 

)) َِ ُ، اّْسَما
ْ
َْمُ  ََْ، ُمل

ْ
ََْ، اَ َِ  َ ّْ ْْ ِكتِْر َِ َِ َِْض 

َ
أل
ْ
ا َِ اِ   َِ َُ َ�ّتُم اّْسَما نْ

َ
َْمُ  َ
ْ
ْْ اَْلُّرّم ََْ، اَ َِ َِ َِْض 

َ
أل
ْ
ا َِ اِ  

 ّْ ََْ، َ ِكتِْر َِ  ّْ ْْ ِكتِْر َِ َِ َِْض 
َ
أل
ْ
ا َِ اِ   َِ َُ اّْسَما ْْ َُ نُ نْ

َ
َْمُ  َ
ْ
َِْضَ َ اَ

َ
أل
ْ
ا َِ َِاِ   َُ َمِلُ، اّْسَما نْ

َ
َْمُ  َ
ْ
ََْ، اَ َِ

َْم ُ 
ْ
ََْ، اَ َِ َ َُ ّّا ا َِ  َ ُِ َحى  َّن

ْ
َِاه َّىَ 

ْ
َُْ، اَ ْْ قَ َِ َّىَ 

ْ
ِلَقاُوَك اَ َِ َّىَ 

ْ
َِْاُ َك اَ َِ َّىَ 

ْ
َُ اَ نْ

َ
َ  َ َا َحى  ْْ ّت ِِ ّّ ا َِ  َ َحى 

اّْساَاُة َحى   َِ  َ ُدَّمٌ  َحى  َِ َ َ ُُ �َِ، َلاَصْم َِ  َ ُُ َ�هْ
َ
َ ،َْ
َ
َِل َِ  َ ُُ

ْ
�ّ َْ ََِالَتَْ،  َ  َ ُُ نْ َِ � ،َِ� َِ  َ ُُ لَْم ُْ

َ
اَْلُّرّم ََْ، َ

 ُُ َْ، َحاَكْم
َ
َِل ْسَ . َِ

َ
ا َ َِ َِ ّلْرُ َ 

َ
ا َ َِ َِ  ُُ ِْ ا َقّ  َِ ِفْر ِوْ  ِْ ُُ جَا ْالَنْ

َ
ا َ َِ َِ َّْلُرَ َر َ َُْ   ُم

ْ
َُ اْ نْ
َ
َ َِ  ُُ ُمَقّ 

ْ
َُ اْ نْ
َ
َ

 َُ نْ
َ
َ 
ّ
َِ إِر ِِ )) إِلَـ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

“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 seisi-

nya. Bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya.  Bagi-

Mu 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 

ٓ  ..... ﴿ ِنا َُُ  عء اِّ  نَنا َرّ�َنا �ۡ ٱ �ن  َءات َنةٗ  َيا�ط ََ ٰن  َح َرةن �ٱ َو َنةٗ  خن ََ ّتَفٌى  ﴾ ٢ َّارن ٱ َعَذاَأ  َوقنَنا َح ُِ

ِِ اَ   .لَت

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. 617F

2   

)) ُ
ْ
َِاه َحَسِن 

ْ
ال َِ ْتِد  َْ

ْ
ْْ ال ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ْ َّ ْْ اَْلُّرّم إِ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ َقْبِ 
ْ
اِب ال َّ ْْ َا ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ ُْخِن 

ْ
ال َِ  ُِ َرَر

ْ
اْ َِ  ِ ْ

َمَماِ  
ْ
اْ َِ َمْهتَا 

ْ
ِِ )) جِتْنَِة اْ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

(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. 618F

3   

َُْل اِ  ِأما ة األا اء( ِنا  ْء القضاءَ  ُِ ِ َك اْشقاءَ  ِء   ْل باِ ِْ َر  ال ِِ ) يتْ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

Rasulullah  sering Berlindung kepada Allah dari sulitnya bencana, datangnya 

kesengsaraan, buruknya ketentutan qadha Allah, dan cacian para musuh”. 

Muttafaq ’alaih. 619F

4 

ْص ((
َ
ََِ  ْ ِْ ا َْ َِ َُ الِّرْ ِكتَْرا  ْصِلْ  ِوْ ُ ْ�تَا

َ
َ َِ  ُْ ْمِر

َ
َْ ِاْيَمُة َ ُُ  ُْ ِ

ّ
ْصِلْ  ِوْ ِ يِْ�ْ اّ

َ
ِلْ  ِوْ �ِلَرِ ْ الِّرْ اَْلُّرّم َ

أ  َْ ْْ ُمّ  ِِ ََاَحَة ِوْ  َمَْْ  
ْ
ِن اْ َْ َْ ا َِ  ٍ

ْْ ْ ُمّ َل ِِ َتَاَة ِزَراَ َة ِوْ 
ْ
ِن اَ َْ َْ ا َِ  ُْ اِ  َْ َِ اُه ُمْسِلم)) ِكتَْرا  َِ ََ. 

(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  no hadist :7442 dan Muslim no hadist : 769. 
2 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :6389 dan Muslim no hadist : 2688. 
3 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :2823 dan Muslim no hadist : 2706. 
4 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :6616 dan Muslim no hadist : 2707. 
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menambah kebaikan untukku, dan jadikanlah kematian untuk menyelamatkanku 

segala keburukan)”. HR. Muslim. 620F

1 

ِنَ  اَْلُّرّم إِ ((
ْ
ال َِ  ََ َفا َْ

ْ
ال َِ ََّق  ا َِ ُرَ ى 

ْ
َُْ، اْ
َ
أ ُْ
َ
َ ْ اُه ُمْسِلم ٌ)) َّ َِ ََ. 

“Ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri, dan kekayaan 

jiwa”. HR. Muslim . 621F

2 

 )) َِ ُْخِن 
ْ
ال َِ َحَسِن 

ْ
ال َِ ْتِد  َْ

ْ
َْ ال ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ْ َّ َزّ�َرا اَْلُّرّم إِ َِ ا  َُ ا َْ َقْبِ اَْلُّرّم �ِ  َ�ْفِسْ َعْق

ْ
اِب ال َّ ََِا  ُِ َرَر

ْ
اْ

 ْْ ِِ َِ نَْفُن  ََ ٍم َر 
ْ
ْْ ِال ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ْ َّ ا اَْلُّرّم إِ َُ َر ْْ َم َِ ِلَّرا  َِ  َُ

نْ
َ
ا َ َُ ْْ َزّن َِ  ُ ْْ َُ َل نْ

َ
ْْ َ�ْفٍ   َ ِِ َِ ٍِ َر َ�َْشُن 

ْ
قَل

 ْْ ِِ َِ ٍة َر �ُْسَتَتاُب ََْرا َر �َْشهَُن  َْ اُه ُمْسِلم)) َ ْا َِ ََ 

(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. 622F

3 

)) ْ َِ  ِ
ُْ ْ  اَْلُّرّم ا َِ  ْ ّ َُ َِاّْسَ ا َ )) ((َِ ُرَ ى 

ْ
َُْ، اْ
َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ اُه ُمْسِلم)) اَْلُّرّم إِ َِ ََ. 

(Ya Allah tunjukilah aku dan tuntunlah aku)  (Ya Allah sesungguhnya aku 

meminta kepada-Mu, petunjuk dan tuntunan). HR. Muslim. 623F

4 

ُْْل بَِ، ((  ُا
َ
َ ْ َّ ْ�َمْن  اَْلُّرّم إِ

َ
ا َْْم َ َِ  ّ َْ  ْْ ِِ َِ  ُُ

ْ
ا َاِمل َِ  ّ َْ  ْْ اُه ُمْسِلم)) ِِ َِ ََ. 

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang aku 

lakukan dan keburukan yang belum aku lakukan)”. HR. Muslim. 624F

5 

)) َِ َرّم 
ْ
َْ اْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ َّ الِ اْلُرم إِ ََ لَهَِة اّْر َِ َِ  ِْ

لَِن اّليْ َِ َِ  َ ِ ُْ
ْ
َِاه ُْخِن 

ْ
ال َِ َحَسِنَ 

ْ
ال َِ ْتِد  َْ

ْ
ال َِ ََدِاَ 

ْ
)) اَ

ِ الخاَُ  .َلَر

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2720. 
2 . 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  

)) ُ َّ  ا
ّ
َ إِر
َ
تِْم َر إِِ ُِ َْ

ْ
ْرِل ال َْ

ْ
ُ ََّب ال َّ  ا

ّ
َ إِر
َ
َِلتُْم َر إِِ

ْ
تُْم اَ ُِ َْ

ْ
ُ ال َّ  ا

ّ
َ إِر
َ
َِْض َر إِِ

َ ْ
َََِّب األ َِاِ    ََّب اّْسَما

 
ْ
َحِررْمِ ََّب ال

ْ
ْرِل ال َْ (( ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

(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. 626F

2 

اَاِتَ، (( َُ َ�نَا َعَ  ْْ َْ قُلُ ُقلُُْْب َدّ
ْ
ََ ال اُه ُمْسِلم)) اَْلُّرّم ُمَصّ َِ ََ. 

(Ya Allah, yang menggerakkan hati, gerakkanlah hati kami untuk menta’ati-Mu)”. 

HR. Muslim. 627F

3 

)) ْ َّ ْْ جِ اَْلُّرّم إِ ِِ ُْْل بَِ،  ُا
َ
ََِ ُمِر  ُْ

ْ
ََْلِل ال
َ
ََّ  إَِا َ

ُ
ْا َ
َ
َ ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ ُْخِن 

ْ
َِال  ِ ُْ

ْ
َْ اه ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
تْنَِة اّلْ�تَا  َ

َقْبِ 
ْ
ْْ جِتْنَِة ال ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ِ الخاَُ)) ََِ  .َلَر

(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. 628F

4 

ُْْل بَِ، (( ُا
َ
َ ْ َّ ّّ  اَْلُّرّم إِ جِتْنَِة ا َِ  َ َِ ّّا اِب ا

َّ ْْ َا ِِ ُْْل بَِ،  ُا
َ
َ ْ َّ وَِمَ اَْلُّرّم إِ

ْ
َمأ
ْ
ُِ ِاْ َمْنَر

ْ
اْ َِ  َ ُِ َرَر

ْ
اْ َِ ْ اَْحَسِن  ِِ َ َِ ا

مَ 
ْ
ّ جِتْنَِة اْ َْ  ْْ ِِ َفْقِرَ ِ

ْ
ّ جِتْنَِة ال َْ َِ ِنَ َ 

ْ
ّ جِنْتَِة ال َْ َِ  َ َقْبِ

ْ
اِب ال َّ َِا  َ َقْبِ

ْ
جِتْنَِة ال الِ َِ َّ  .ِستِْ  اّل

 
ْ
َنّق الُّْْب ا َُ ايَاَ َكَما  ََ ْْ َل ِِ  ْ ِِ

ْ
َبَِ َ َِ�ّى قَل

ْ
ال َِ  ِّ
ْ
َِالّل َماِء 

ْ
َُ بِاْ ايَا ََ ِسْن َل ِْ َْ اّلٌَِ َ اَْلُّرّم ا ِِ َْتَُض 

َ
أل

َمْنِرِب 
ْ
اْ َِ ِق  ِ

َْ َم
ْ
َ اْ ْْ ََ َُ َكَما بَاَاْ َ   ايَا ََ َ َل ْْ �َ َِ ِِ )) َِ�اِاْ  بَيِْ�ْ  ّتَفٌى َالَت ُِ. 

“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. 
2 . 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. 
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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 kesalahan-

kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat". 

Muttafaq alaih . 1 

ْنِفَرَة (( َِ ِفْر ِوْ  ِْ َ جَا َُ نْ
َ
َ 
ّ
نَُْْب إِر

ّّ ْنِفُر ا ََ َر  َِ اَ  َ ْْ َِ َما َك
ْ
ُُ َ�ْفِسْ ُظل ْ َظلَْم َّ اََْحْ اَْلُّرّم إِ َِ ْْ ِانِْ َك  ِ�ْ ِإنَّ، ِِ

َُ اْرِّحتْمُ  ْْ َنُف
ْ
َُ ال نْ
َ
َ (( ِِ ّتَفٌى َالَت ُِ. 

“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 . 630F

2 

ُْْل (( َ اَْلُّرّم َُا ُُ �َِ، َلاَصْم َِ  َ ُُ َ�هْ
َ
َ ،َْ
َ
َِل َِ  َ ُُ

ْ
�ّ َْ ََِالَتَْ،  َ  َ ُُ نْ َِ � ،َِ� َِ  َ ُُ لَْم ُْ

َ
ّد َِ، اْلُرّم ََْ، َ ِْ َ -بِ

َ
 إِِ
َ
ر

 َُ نْ
َ
َ 
ّ
  -إِر

ْ
َُ ال نْ
َ
ْا  ُِضلِّ�َ َ

َ
اَ َ ْْ ُ ْْ ُم ََ َِاِسٌُْ    ّْ ِ

ْ
َِاه  َعُمُْْ  

َ
ُْ ر ِ
ّ
ِِ )) َ ّ اّ ّتَفٌى َالَتْ ُِ 

“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. 631F

3 

)) ْ ِِ ْر
ََ َِ تََِْرْ  َِ ِفْر ِوْ َل

ِْ ْدِ�ْ  اَْلُّرّم ا َُ َِ  ُْ  ّ َِ ِفْر ِوْ 
ِْ ّ�ْ اَْلُّرّم ا ِِ  ِِ ْالَُم بِ

َ
َ َُ نْ
َ
ا َ َِ َِ  ُْ ْمِر

َ
َ ْ ِِ  ْ ِِ ا َِْسَ َِ

 
َ
ا َ َِ َِ   َُْ ْسَ

َ
ا َ َِ َِ ّلْرُ  

َ
ا َ َِ َِ  ُُ ِْ ا َقّ  َِ ِفْر ِوْ  ِْ ُْ اَْلُّرّم ا ُتّ َلَِْ، ِانِْ  َِ  ُْ َ�ْمِ  َِ  ْ َِ

ََ َُ ََِل نْ
َ
ا َ َِ َِ  ُُ  ْالَنْ

ٍء قَِ يْرٌ  ْ َْ َُ َعَ ُمّ  نْ
َ
ََِ َّْلُر  ُم

ْ
َُ اْ نْ
َ
ََِ  ُُ ُمَقّ 

ْ
َُ اْ نْ
َ
َ ْ�ّ ِِ  ِِ ْالَُم بِ

َ
َ (( ِِ ّتَفٌى َالَتْ ُِ. 

(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. 
2 . 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. 
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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. 632F

1 

جَُتاَءِة نِْقَمِتَ، (( َِ ِل َعِكتَِتَ،  ّْ َ
َ
ت َِ َمِتَ،  ْْ َِاِل نِ ْْ َز ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ْ َّ َ،  اَْلُّرّم إِ َِ َخ َُ تِْن  ِ ََ اُه ُمْسِلم)) َِ َِ ََ. 

(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. 633F

2  

َِا(( ِفْر ِوْ  ِْ َُْزقِْ�ْ اَْلُّرّم ا ا َِ ْ ََِعجِِ�ْ  َِ  ِ
ُْ ا َِ اُه ُمْسِلم)) ََْحِْ�ْ  َِ ََ. 

 "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku,  

jagalahlah aku dan berilah rezeki kepadaku.” HR. Muslim. 634F

3 

تِ (( َِ
َ
َ ُْ َْ ُْ َ�هِْ َكَ ا َْ َّ َ�هُْ َكَ ا َُْ، اْلُّرّم إِ

َ
أ ُْ
َ
اٍض جِـّي ُحْحُمَ،َ َاْ ٌل جِـّي قََضاُوَكَ َ َِ َ،َ نَاِصتَِر َِتَِ َكَ 

 
َ
ِقَ،َ َ
ْ
ْْ َلل ِِ َح اَ 

َ
َ ُِ ِْ َالّْمتَ

َ
ِِ ِكتَابَِ،َ َ  ُِ َ

ْ
نَْدَ
َ
َ ِْ
َ
ِِ َ�ْفَسَ،َ َ  بِ

َُ ّمتْ َُ  َ،ََْ َْ ُُ ٍم  ُْ ِِ بُِ�ّن ا  ِِ وَْرَ  بِ
ْ
تَأ ُْ ِِ ا

ِِ ِانْ 
َنتْ
ْ
ِم ال
ْ
ّ� ِال َُ اَب  َُ ََِل ََِء ُحْدِ َ  ََ َِ ََ َصْ ََُِ  ْْ نُ َِ  َ ِِ

ْ
�ِتَْن قَل ََ ُقْر�َا 

ْ
َن ال َْ ْ
َ
ْا ت
َ
ِ َح )) َ َكَ َ  .َلَر

 “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 

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. 635F

4 

ْ َعَ ِ يِْنَ، (( ِِ
ْ
ُْ قَل َّهّ ُقلُِْْب 

ْ
َِ ال َقلّ ُِ ِ َح  ِ التُِّ)) يَا   .َلَر

                                                 
1 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :6398 dan Muslim no hadist : 2719. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2739. 
3 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2697. 
4 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 4318. 
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(Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas dien-Mu)”.HR. 

Ahmad dan Tarmizi. 636F

1 

ِ التُِّ)) اُأْْا اِ الْفْ ِالْاجتةَ جِا َح ا ْم يْط بْ  القْ لْا ِْ الْاجتة(( قال   .َلَر

 Rasulullah bersabda: "Mohonlah kepada Allah ampunan dan kesehatan, 

karena sesungguhnya seseorang tidak diberi sesuatu setelah keyakinan yang 

lebih baik dari kesehatan". HR. Tarmizi. 637F

2 

)) ِِ َِ  ْ ِِ
ْ
ّ قَل َْ  ْْ ِِ َِ  ْ َِ ّ َِْسا َْ  ْْ ِِ َِ  ُْ ّ بََصِ

َْ  ْْ ِِ َِ ْمِعْ  َُ  ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا
َ
َ ْ َّ ْ اَْلُّرّم إِ ِّ ِن َِ  ّ َْ  ْْ (( ِ َلَر

 .التُِّ ِالعسائ

(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.  638F

3 

ُْْل ((  ُا
َ
َ ْ َّ ُِ اَْلُّرّم إِ َقا ُْ

َ ْ
ِء األ ُِ َِّسّ ا َّ ُ

ْ
َِاه ِا  ْْ ُنُ

ْ
َِاه َبَِ  

ْ
ْ ال ِِ ِ  ِالعسائ)) بَِ،  ِ َبْ  ا  . َلَر

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang, gila, 

kusta, dan penyakit berbahaya)”. HR. Abu Daud dan Nasa'i. 639F

4 

)) ْ َّ َْاءِ اَْلُّرّم إِ ُْ
َ ْ
َِاأل ْ�َماِل 

َ ْ
َِاأل َِِق  ْل

َ ْ
نَْحَراِ  األ ُِ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ِ التُِّ)) َ  .َلَر

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ahklak, amalan, dan 

hawa nafsu yang jelek)”. HR. Tarmizi. 640F

5 

)) ْ ِ َِانُْصْ  ّ َ َ ْْ ِْ َر  ُ َِ ِاّ�ْ 
َ
َ  ََّب َ �َّ ْ اُْرَ ى ِوْ َِ  ْ َِ  ِ

ُْ ا َِ  ّ َر َعْمُحْر َ َ َِ ُحْر ِوْ  ِْ ا َِ  ّ َر َعنُْصْ َ َ َِ

اَع ََْ،َ  َْ َْ ِِ ابَا ََْ،  ُّ ََ ََا ََْ،  ََا ََْ، َلّك ِّ ِ�ْ ََْ، َأ
ْ
ل َْ َْ َ ََّب ا ّ َ َ ،َََ  ْْ َِ ِ ْ َعَ  ا َِانُْصْ َُ ا ِّ

َ
َ ،َْ
َ
ُ�ِْهتَا إِل

نِ  ُِ 
ْ
ِ  قَل ُْ ا َِ  ْ َِ ّ ْ  َِْسا َُ َِ ُْ ُحّتِرْ  هّ

َّ َِ  ْ ِ َْ ِْ َ ْا َِ
َ
ََِ َ�ِرْ  ْْ ِسْن َح ِْ ا َِ َ�ِرْ  ْْ ِختَْمِة يْهَا ََّب َعَقّهْن  َ َُ لُْن  ُْ ا َِ  ْ ِِ

 ُْ َِ ِ  التُِّ)) َصْ  ِ َبْ  ا  .َلَر

"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. 
2 . 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. 
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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 

ُْْل بِ (( ُا
َ
ََِ ْالَْمَ 

َ
ا َْْم َ َِ َِ  ُِ نْ ِِ  ُُ ا َاِلْم َِ  ِِ ِل َِ � َِ  ِِ ِل َِ ِِ َع

ّ ُُ  ِ
ْْ ْ اَْ ِِ  ،َُْ

َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ ِِ اْلُّرّم إِ ِل َِ ِِ َع

ّ ُُ  ّ َّ َْ اْ ِِ  ،َ
ا اَ  َِ  ِِ ِل َِ � ْالَمْ َِ

َ
ا َْْم َ َِ َِ  ُِ نْ ِِ  ُُ ِِّتَ، . ِلْم

نَ َِ ََْ، َ�هُْ َك 
َ
أ َُ ا  َِ  ِ

ْْ ْْ َل ِِ  ،َُْ
َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ ا . اْلُّرّم إِ َِ  ّ َْ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ

ِِّتَ، 
نَ َِ ِِ َ�هُْ َك  ِْ . َعَل بِ

َ
ٍل َ ْْ ْْ قَ ِِ َْرا 

َ
ا قَّرَب إِل َِ َِ َُْ، اهَّنَة 

َ
أ ُْ
َ
َ َّ ُرّم إِ

ا َقّرَب  اْلّ َِ َِ  َِ ّّا  ا
َْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ َ�َمٍن 

ِْ َ�َمنٍ 
َ
ٍل َ ْْ ْْ قَ ِِ َْرا 

َ
ا. إِل َ ْْ ُِ ِوْ َل َن ُمّ قََضاٍء قََضتْتَ َْ ْ

َ
ْا ت
َ
َ ،َُْ
َ
أ ُْ
َ
َ ِ َح  ِابْ ِاَِ)) َِ  .َلَر

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.642F

2 

)) ْ�ِ ُْ َِ اْحَف ُِ قَاِاَ ا  َِ ُْ ِ�ْ بِاِس ُْ َِ اْحَف ُِ قَائَِما  َِ ُْ ِ�ْ بِاِس ُْ ا  اْلُّرّم اْحَف ِّ ُْ ِب َاُ  َر �ُْشِم َِ ََاقَِ ا   ُِ
َِ ُْ بِاِس

أ َلَدائنُ  َْ ْْ ُمّ  ِِ ُْْل بَِ،  ُا
َ
ََِ  َِتَِ َك 

ُِ ٍ َلَدائِنُ
ْْ ْْ ُمّ َل ِِ  ،َُْ

َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ َ اَ اْلُّرّم إِ ُِ َر َحا ِ )) ُِ بتَِ كَ َِ َلَر

 .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 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1510 dan Tirmizi no hadist 3551. 
2 . 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 tangan-

Mu." HR. Hakim. 1 

ا ُعهَلُّننَا(( َِ اَاِتَ،  َُ  ْْ ِِ َِ اِصتَْ،َ  َْ َِ  َ ْْ �َ َِ ِِ بَيْنَنَا  ُل بِ ْْ
ُ ا تَ َِ ْْ َلْشيَِتَ،  ِِ َا 

َ
ْْ  اَْلُّرّم اقِْسْم ّ ِِ َِ ّنتََ،َ  ََ  ِِ بِ
اُ  ّْ ا ُعَر َِ  ِ

ْْ ا الَِق َِ ْحتَيْتَنَاَ 
َ
ا َ َِ ّْ ِنَا  قُ َِ نَا  َِ بَْيا

َ
ََِ َماِاَنا  ُْ

َ
َنا بِأ ْْ تّ َِ َِ اّلْ�تَاَ اَْلُّرّم  ِِ َالَتْنَا َمَيائِ َْاََِث بِ

ْ
ُِ اْ
ْ
ل َْ َْ

ْن ُمِيتَِْتَ  َْ ْ
َ
َر ت َِ ْْ َعَ انَاَ  َِ نَا َعَ  َِانُْصْ ْْ َظلََمنَاَ  َِ نَا َعَ  ََ

ْ
ْن وَأ َْ َْ ا َِ ّناَ  َبَ ِِ

ْ
ُ
َ
ِن اّلْ�تَا َ َْ ْ

َ
َر ت َِ ْ ِ يْعِنَاَ  ِِ نَا 

ْْ َر يَرَْحُنَا َِ َر �َُسلّْط َالَتْنَا  َِ ِمنَاَ 
ْ
هْلََ  ِال َِ َر  َِ ّمنَاَ  ِ التُِّ)) َُ  َلَر

 “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. 644F

2 

َِاََ (( َْ الَنْرِق  ِِ ُْْل بَِ،  ُا
َ
ََِ َْ الّتَّ ُ  ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ  ُِ َْ اَْرْ  ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ْ َّ ْا اْلُّرّم إِ

َ
ُْْل بَِ، َ ُا

َ
ََِ  ُِ َرَر
ْ
اْ َِ َرِق 
مُ 
َ
ْا َ
َ
ُْْل بَِ، َ ُا

َ
ََِ ْ بَِرا  ُِ ِِتِْلَ،  َُ  ْ ِِ ُمَْْ  

َ
ْا َ
َ
ُْْل بَِ، َ ُا

َ
ََِ اُا ِانَْ  اَْمِْْ   ََ ِ� اّْشتْ ََ تََخّه َناََ َْ ِ

َ
ِ )) َْْ  ل َلَر

ِ  ِالعسائ  .َبْ  ا

"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. 645F

3  

                                                 
1 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Hakim no hadist 1924. 
2 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3502. 
3 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1552 dan Nasa'I no hadist 5531. 
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)) 
َ
ََِ ُِ بََِْ  اّْضِتتِْن  ِْْ، جَِِنّ ُ

ْ
َْ اه ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ْ َّ انَةِ اَْلُّرّم إِ ََ ِ

ْ
ُِ ال ِِّ�َرا بََِْس

ِتَانَِة جَ
ْ
َْ اْ ِِ ُْْل بَِ،  ِ )) ُا َلَر

ِ  ِالعسائ  .َبْ  ا

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlidung kepada-Mu dari rasa lapar karena 

sesungguhnya dia teman tidur yang paling buruk, dan aku berlindung kepada-

Mu dari sifat khianat karena sesungguhnya sifat itu teman dekat yang paling 

buruk)”. HR. Abu Daud dan Nasa'i. 646F

1 

ْظلََم ((
ُ
َ ِْ
َ
ْظِلَم َ
َ
ْا َ
َ
َ ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ لِّةَ  ّّ ا َِ َِالِقلِّة  َْ الَفْقِرَ  ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ْ َّ ِ  )) اْلُّرّم إِ ِ َبْ  ا َلَر
 ِالعسائ

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. 647F

2 

)) َُ  ْْ ِِ َِ ِْْءَ  ْلَِة اّْس
َ
ْْ ل ِِ َِ ِْْءَ  ُِ اّْس ْْ ْْ يَ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
َ ْ َّ َِ اْلُّرّم إِ ا

ََ  ْْ ِِ َِ ِْْءَ  ِِ اّْس ْْ َصاِح ِِ َِ ِْْءَ  اَاِة اّْس
ةِ  َِ َِ االُقاَ ْ َ ا ِِ ِْْء  ِ الَباَ)) اُْس  .َلَر

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. 648F

3 

ُل (( ّْ تََه ََ ََ اَلاِ يَِة  ا ََ ِة َ جَِِّا 
َِ َِ االُقاَ ْ َ ا ِِ ِْْء  َِ اُْس ا

ََ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا
َ
َ ْ َّ ِ العسائ ِ اْحبى)) اْلُّرّم إِ  َلَر

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. 649F

4 

)) َِ تََقّه ُِ  َِ َ�َم َِ تّهاََ  َُ َِْزقاَ  َِ ماَ نَاجِْاََ 
ْ
َُْ، ِال

َ
أ ُْ
َ
َ َّ ِ َح  ِابْ ِاَِ)) اْلُّرّم إِ  . َلَر

 “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezki 

yang baik dan amal yang diterima “. H.R. Ahmad dan Ibnu Majah. 650F

5 

                                                 
1 . Hadist hasan  , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1547 dan Nasa'I no hadist 5468. 
2 . 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. 
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َْمْ (( َِ  ْ
َ
ل ْْ َْْم يُ َِ  ْ ِِ ُْ َْْم يَ ِ

ّ
َحُ  اّْيَمُ  اّ

َ
أل
ْ
اِحُ  ا َْ

ْ
نَّ، اْ
َ
ُِ بِ� َُْ، يَا اَ

َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ َْ اَْلُّرّم إِ ُ ُكُف

َ
ِ ْْ ْا  يَُ�

َ
َحٌ َ َ
َ
ا َ

َُ اْرِّحتْمُ  ْْ َنُف
ْ
َُ ال نْ
َ
ِحْ إِنَّ، َ ْْ ِ  ِالعسائ)) َعْنِفَر ِوْ ُلنُ ِ َبْ  ا  .َلَر

“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 Maha 

Pengampun dan Maha Penyayang.” HR. Abu daud dan Nasai. 651F

1 

َن ااَْلّ (( َْ َمّناُاَ بَِ 
ْ
رَْ، ََْ،َ اْ ِ

َْ َِْحَ َك َر   َُ نْ
َ
َ 
ّ
َِ إِر َْمَ  َر إِلَـ

ْ
ّا ََْ، اَ

َ
َُْ، بِأ
َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ َِْض يَا ُرّم إِ

َ
أل
ْ
ا َِ اِ   َِ ّْسَما

ُْْل بَِ،  ُا
َ
ََِ َّنَة 
ْ
َُْ، اه

َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ ُُ إِ ْْ َ يَا َحّ يَا َ�ّت ُِ َرا

ْ
ِسك
ْ
ا َِ َِِل  َ

ْ
َِ  َلا اه ّّا َْ ا ِ  ِالعسائ)) ِِ ِ َبْ  ا  َلَر

 “Ya Allah! Aku mohon kepada-Mu. Sesungguhnya bagi-Mu segala pujian, tiada 

Tuhan (yang hak disembah) kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-

Mu, 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. 652F

2 

)) ُْ
َ
َ ْ َّ ْ اَْلُّرّم إِ

َ
ل ْْ َْْم يُ َِ  ْ ِِ ُْ َْْم يَ ِ

ّ
َحُ  اّْيَمُ  اّ

َ
أل
ْ
َُ ا نْ
َ
َ 
ّ
َ ِإر
َ
َُ اِ َر إِِ نْ

َ
نَّ، َ
َ
ْأَرُ  ه
َ
َ َّ
َ
َُْ، بِ�
َ
ُ أ

َ
ِ ْْ َْْم يَُ� َِ  

َح ٌ 
َ
ا َ َْ ِ التُِّ ِابْ ِاَِ)) ُكُف  .َلَر

“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. 653F

3 

اُب اْرِّحتْمُ (( ّْ َّ َُ ا نْ
َ
ّ ِإنَّ، َ َ َ ِْ ُ َِ ِفْر ِوْ  ِْ  ))ََّب ا

                                                 
1 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 985 dan Nasa'i no hadist 1301. 
2 . 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 

ِمَ، ((
ْ
ل ِْ جَا اَْلُّرّم بِ َْ

ْ
َُ اْ ّجِ�ْ إَِلا َاِلْم َْ

َ َِ  َ ا ِوْ َ ْْ ََتاَة َل
ْ
َُ اَ ا َاِلْم َِ ْحِتِ�ْ 

َ
ِى َ
ْ
َل
ْ
ََ َِ، َعَ اْ ُقْ  َِ  َِ َنتْ

ْ
ا ال َ ْْ َة َل

 َِ ِِ اّْر َّى 
ْ
َِمَة اَ َُ  ،َُْ

َ
أ ُْ
َ
ََِ اّْشَراَ ِةَ  َِ  ِِ

َنتْ
ْ
ِِ ال َُْ، َلْشيَتََ، 

َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ َ اَْلُّرّم إِ َقْيَ  ِوْ

ْ
َُْ، ال
َ
أ ُْ
َ
َ َِ  َ ِِ َنَض

ْ
ال َِ ا 
َُْ، اْرّ 
َ
أ ُْ
َ
ََِ ُنَ  َِ نَْق ََ ٍ َر 

ْْ َُْ، قُّرَة َ�
َ
أ ُْ
َ
َ َِ نَْفُ َ  ََ تَْما َر  ِْ َُْ، نَ

َ
أ ُْ
َ
َ َِ َفْقِرَ 

ْ
ال َِ ِنَ  

ْ
َُْ، ِِ ال

َ
أ ُْ
َ
َ َِ َقَضاِءَ 

ْ
َ  ال ْْ ََ ا  َِ

َة  ّ
َ
ّ ،َُْ
َ
أ ُْ
َ
ََِ َمِْْ َ 

ْ
َ  اْ ْْ ََ يِْب  َْ

ْ
َر جِتْنٍَة بَرَْ  ال َِ ٍة  اَء ُمِمّ ِ َاّ

ْْ ْ َم ِِ  ِلَقائَِ، 
َ
َق إِا ْْ اّْش َِ ِرَ، 

َْ َِ  
َ
ِر إِا َُ ّّ ا

 َْ َْ َ اَة ُمْرَتِ  ُُ نَا 
ْ
ل َْ َْ ا َِ َماِا  َْ ِس

ْ
ِ العسائ)) ُمِضلٍّةَ اَْلُّرّم َزّرّنا بِِدرْنَِة ا  .َلَر

“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. 655F

2 

)) ْ�ّ ِِ  ّْ َُِل  َ ْْ َظلََمِ�ْ َِ ِ ْ َعَ  َِانُْصْ  ْ�ّ ِِ َْاََِث  َرا اْ
ْ
ل َْ َْ ا َِ  َ ُْ َ�َصِ َِ ِ�ْ ََِسْمِعْ 

ْْ تّ َِ ُْ اْلُّرّم  َِ
ْ
ِ ))  بََأ َلَر

 .التُِّ

"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. 656F

3 

                                                 
1 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3434 dan Ibnu Majah no hadist 3814. 
2 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Nasa'i no hadist 1305. 
3 . Hadist hasan , diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3681. 
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ْاَ اِء ((
َ
ََِأَما َِة األ  َ ِّ  ُ َْ لَهَِة ال َِ َِ  َ ِْ

لَهَِة اّليْ َِ  ْْ ِِ ُْْل بَِ،  ُا
َ
َ ْ َّ  .ِ َح  ِالعسائَلَر)) اْلُّرّم إِ

Ya, Allah! Aku berlindung kepada –Mu dari jeratan hutang, dan dari musuh yang 

menguasai dan dari penghinaan musuh". HR. Ahmad dan Nasa'i. 657F

1 

ِْر ((
َ
ْْ ت ِِ ْمتَاَل 

ُ
ْا َ
َ
َمِتَ، َ َُ َْ ُْْل بِ ُا

َ
َ ْ َّ ِ  ِالعسائ)) اْلُّرّم إِ ِ َبْ  ا  .َلَر

“Ya Allah, sesungguhnya aku Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku 

tidak mendapat bahaya dari arah bawahku“. HR. Abu Daud dan Nasa'i. 658F

2 

)) َُ اِ  َُ َر  َِ  َُ َط َِْما َ�هَْض ُِ َر بَا َِ  َُ َْ ُِ اْلُّرّم َر قَابَِض َِْما َََس
ّ ُُ َر ُمِضّن  اْلُّرّم ََْ، اََْمُ   َِ  َُ

ْ
لَل ِْ
َ
َِْما َ
هَاِاَ   ُِ َر  َِ َقّرَب َِْما بَاَاْ َ   ُِ َر  َِ  َُ تْ ََ �ْ

َ
انَِن َِْما َ َِ َر  َِ  َُ ْْ نَ َِ َي َِْما  َِ ْْ ُِ َر  َِ  َُ َ يْ َُ  ْْ َُ اْلُّرّم َِْم َِْما قَّر�ْ

َِْزقَِ، اْ َِ جَْضِلَ،  َِ ِتَ، 
ََْحَ َِ ْْ بََرَن َِ،  ِِ ُل اَُْسْط َالَتْنَا  ِْ َر يَُد َِ ُل  ْْ ُ�َ 

َ
ُْ ر ِ
ّ
تَْم اُْمِقتَْم اّ ِْ ّّ َُْ، ا

َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ لُّرّم إِ

 ّ َْ  ْْ ِِ ٌّ بَِ،  ئ ْ َعِ
َّ
َِ اْلُّرّم إِ ْْ َُ اَْ ْْ َْ يَ

ِْ األَ َِ تْلَِة  ِْ َُ ال ْْ تَْم يَ ِْ ّّ َُْ، ا
َ
أ ُْ
َ
َ ْ َّ َُ اْلُّرّم إِ ْْ َن َِ ا  َِ  ّ َْ َِ تََْنَا  ََ �ْ

َ
ا َ َِ   
ْيتَااَ  ِْ ال َِ َق  ْْ ُفُس

ْ
ال َِ ْنَا الُ�ْفَر 

َ
َ�ّرهْ إِل َِ �ِنَا  ْْ ْ قُلُ ِِ  ُِ َزّرنْ َِ َماَا 

َْ ْنَا اِس
َ
ِْ إِل َْ اْلُّرّم َحهّ َْ َْ اّْراِأِ  ِِ  

ناَ
ْ
ل َْ َْ ا َِ  

 َ ْْ َ َم ْْ ِ َِ  بِاّْيا
ِْقناَ
ْ
َ
َ
ََِ  َ ْْ ْحِتنَا ُمْسِلِم

َ
ََِ  َ ْْ ِِ ّكنَا ُمْسِن�ِ َْ َ اْلُّرّم قَاِ ِن الَ�َفَرَة اْلُّرّم  َ ْْ �ِ ْْ ْفتُ َِ  

َ
ر َِ  َلَدايَا 

ابََ، اْلُّرّم قَاِ ِن  َّ ََِا َدَك  َْ َِ ْن َالَتِْرْم 
َْ َْ ا َِ ِِتِْلَ،  َُ  ْْ َا َ� ِْ َرُيّ  َِ لََ،  ُُ َُ بَُْا 

ّّ َْ يَُ� َْ ِ
ّ
َْ  َِاّ َْ ِ

ّ
الَ�َفَرَة اّ

َ اََّى 
َ
حِتاََب إِِ

ْ
ْْا ال ُ ِْ
ُ
َ ((ِ  .َح  َلَر

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 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 6618 dan Nasa'i no hadist 5475. 
2 . 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 

))  ْ�ّ�َ ٍُ َْ جَاْ� ْف َْ
ْ
ِّ ال ِ
ُ
ْ  َكِررٌْم ت ِ التُِّ ِابْ ِاَِ)) اَْلُّرّم إِنَّ، َ�ُف  .َلَر

(Ya Allah!, sesungguhnya Engkau Tuhan Maha Pengampun Maha mulia, suka 

mengampuni, maka ampunilah aku). “HR. Tarmizi dan Ibnu Majah. 660F

2 

 )) ْ�ّ�َ ٍُ َْ جَاْ� ْف َْ
ْ
ِّ ال ِ
ُ
ْ  ت ِ َح  ِابْ ِاَِ)) اَْلُّرّم إِنَّ، َ�ُف  .َلَر

(Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka 

ampunilah aku). “HR. Ahmad dan Ibnu Majah. 661F

3 

 

َّنَاَء َالَتَْ، اَْلُّرّم إِ (( ْحِصْ 
ُ
نَْ، َر َ ِِ ُْْل بَِ،  ُا

َ
ََِ َ�ِتَ،  ْْ ْْ ُ�ُق ِِ اجَا َِ،  َْ �ُِم َِ  ،َ َِ َخ َُ  ْْ ِِ اَك  َِ ُْْل بِِر ُا

َ
َ ْ َّ َُ نْ

َ
َ 

َُ َعَ َ�ْفِسَ،  وْعَتْ
َ
ِ مسلم)) َكَما َ  .َلَر

(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. 662F

4 

ّ نَا ِِ�ْ (( ُِ ََّمِرنَا ِِ�ْ  ِ يْعَِتَنا ِِ�ْ  َِ  ْ ِِ َا 
َ
َن بََرَ�ةٍ اْلُّرّم بَاَِْك ّ َِ  ))  َصاِانَا بََرَ�َة 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 15573. 
2 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3513 dan Ibnu Majah no hadist 3850. 
3 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 25898 dan Ibnu Majah no hadist 3850. 
4 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist 486. 
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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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