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ZIKIR YANG DIANJURKAN KETIKA BERBUKA 
 
Apa hukum berdoa dari hadits yang katanya ia adalah lemah 
seperti (doa) ketika berbuka: 
أفطرت رزقك وع ادت لك ذ� "  

“Ya Allah, hanya kepadaMu saya berpuasa dan dengan rizkiMu 
saya berbuka’ 

ذلار من بك وأعوذ ذلنة أسألك ذهللا أستغفر ذهللا إال � ال أن أشهد  

‘Saya bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah, saya memohon 
ampunan kepada Allah, saya memohon kepadaMu surga dan 
berlindung kepadaMu dari neraka’ 
Apakah dianjurkan, boleh, tidak boleh, makruh, tidak sah atau 
haram? 

 

Alhamdulillah 
Pertama, 
Telah ada hadits lemah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 

2358 doa ketika berbuka seperti yang anda sebutkan. Dari 
Muad bin Zahrah telah sampai kepadanya bahwa Nabi 
sallallahu’alaihi wa sallam biasanya ketika berbuka 
mengucapkan (doa): 

أفطرت رزقك وع ادت لك ذ�  

“Ya Allah, hanya kepadaMu saya berpuasa dan dengan 
rizkiMu saya berbuka’ 

Dan tercukupi dari doa itu apa yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud, 2357 dari Ibnu Umar radhiallahu’anhuma berkata, 
biasanya Nabi sallallahu’alaihi wa sallam ketika berbuka 
membaca (doa): 

  َذَهَب 
ُ
َدأ َّ َّْت  ذح ْْتَ ُعُروُق  َوذ

ْ
ْجرُ  َوَ�بََت  ذح

َ
ُ  َشاءَ  إِنْ  ذأل َّ ذ  
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“Telah hilang rasa haus, dan terbasahi tenggorokan serta 
pahala tetap insyaAllah.’ Hadits (ini) dihasankan oleh AL-Bany di 
shoheh Abu Dawud. 

Kedua, 
Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa disela-

sela puasanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, (8030). 
نَا:  قال عنه ذهللا رض هر�رة أب عن

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا قَُ َّ ْ�نَاكَ  ِإَذذ إَِّا ذ

َ
ّنا قَُُوُ�نَا َرقّْت  َرأ ُُ  َو

ْهلِ  ِمنْ 
َ
ْعَجبَتْنَا فَاَرْ�َناكَ  َذذَو�ِ  ذآلِخَرةِ  أ

َ
ْ�يَا أ ُّ ْوالدَ  ذحنَّساءَ  وََشَدْدَنا ذ

َ
وْ  رَُ�وَُونَ  لَوْ  َقاَل  َوذأل

َ
 أ

َُّ�مْ  لَوْ  قَاَل 
َ
ّ  َعَ  رَُ�وَُونَ  َ َالِ  َعَ  َحالٍ  ُُ

ْ
ْ�تُمْ  ذحِّت  ذل

َ
 ِعنِْدي َعََيَْها أ

افََحتُْ�مْ  ـَ َدالئَِ�ةُ  لَصـــــــــ
ْ
ّفهِ  ذل ُُ

َ
َاءَ  رُْذَِبُوذ لَمْ  َولَوْ  ُْيُورُِ�مْ  ِف  َولََزذَررُْ�مْ  مْ بِأ

َ
ُ  ل َّ  ذ

ْ  يُْذَِبُونَ  بَِقْومٍ 
َ
نَا َقاَل  لَُهمْ  َ�ْغِفرَ  ك

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا قَُ َّ َــــنّةِ  َ�نْ  َحّدْ�َنا ذ

ْ
ِنَةُ  َقاَل  بَِناُؤَها َما ذل

َ
 ل

ِنَةُ  َذَهٍب 
َ
ةٍ  َول َّ ِدسْ  َوِمالُطَها فِ

ْ
ْذَفرُ  ُك ذل

َ
َّْؤلُؤُ  وََحْصبَاُؤَها ذأل َاقُوُت  ذل

ْ
َُْها َوذل  ذلّزْ�َفَرذنُ  َورَُرذ

ُس  َوال َ�نَْعمُ  يَْدُخََُها َمنْ 
َ
 رَُردّ  ال ثَالثَةٌ  َشبَابُهُ  َ�ْفَ�  َوال ِ�َيابُهُ  َ�بَْ�  ال َ�ُدوُت  َوال َوَ�ُْ�ُ  َ�بْأ

َعاِدُل  ذِإلَمامُ  َدْعَوُ�ُهمْ 
ْ
َّ  َوذلّصائِمُ  ذح َُومِ  وََدْعَوةُ  ُ�ْفِطرَ  َح َْ َد

ْ
َْدُل  ذل

ُ
َغَدامِ  َعَ  ت

ْ
 لََها َوُ�ْفتَ ُ  ذح

بَْوذُب 
َ
ََّك  وَِعّزِ�  وََجّل  َعزّ  ذلّرّب  َوَ�ُقوُل  ذلّسَداءِ  أ َ ُُ َْ

َ
 اححه وذلديث).  ِح�ٍ  َْْعدَ  َولَوْ  أل

ذرسند تقيق ف ذألرَؤوط شعيب  . 

ُ�ْفِطرُ  ِح�َ  َوذلّصائِمُ : "  بَفظ) ٢٥٢٥( يذحتمذ وروذه  

”Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu berkata, kami berkata; 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ketika melihat anda hati 
kami tersentuh dan kami bagaikan melihat penduduk akhirat. 
Ketika kami berpisah dengan anda, dunia telah memperdayakan 
kami dan terlena dengan istri dan anak-anak. (beliau) bersabda: 
“Kalau sekiranya kamu semua, atau beliau mengatakan: “Kalau 
sesungguhnya kamu semua tetap dalam kondisi seperti 
bersama denganku, para malaikat pasti akan menyalami kalian 
semua dengan tangannya dan akan mengunjungi ke rumah 
kalian semua. Kalau sekiranya anda semua tidak (pernah) 
berdosa, Allah akan datangkan suatu kamu yang mereka 
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berdosa agar memaafkankan mereka. Berkata (Abu Hurairah) 
kami berkata: “Wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepada 
kami tentang surga apa bangunannya. (beliau) menjawab: 
“Batu bata dari emas, perak. Ubinnya dari minyak wangi misk 
Al-Adfar, kerikilnya dari intan permata, debunya dari zakfaron. 
Barangsiapa yang memasukinya akan merasa mendapatkan 
kenikmatan dan tidak putus asa. Kekal tidak mati, pakaiannya 
tidak kotor dan para pemuda tidak akan tua. Tiga (golongan) 
doanya tidak akan ditolak, imam yang adil, orang berpuasa 
sampai berbuka dan doanya orang yang didholimi. Dibawa oleh 
awan dan membuka pintu langit. Sementa itu Tuhan Azza 
Wajalla berkata: “Dan demi KemulyaanKu, Saya akan menolong 
anda meskipun setelah (waktu) itu. hadits dishohehkan oleh 
Syuaib Al-Arnaud di tahqiq Al-Musnad. Diriwayatkan oleh 
Tirmizi, 2525 dengan teks, Dan orang berpuasa ketika berbuka. 
Dishohehkan oleh AL-bany dalam shoheh Tirmizi. 

Maka anda dapat memohon kepada Allah surga, berlindung 
dari neraka. Memohon ampunan dan berdoa selain itu dari doa-
doa yang dianjurkan. Sementara doa dengan teks yang tertata 
seperti ini: 

ذلار من بك وأعوذ ذلنة أسألك ذهللا أستغفر ذهللا إال � ال أن أشهد  

‘Saya bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah, saya 
memohon ampunan kepada Allah, saya memohon kepadaMu 
surga dan berlindung kepadaMu dari neraka’ 

Kami belum mengetahuinya. 
Wallallahu’alam . 
 


