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(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau mem¬ 
perbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling ba- 
nyak Rp 100 000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1), dipidana de¬ 
ngan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Pfngantar Pfnerjemah 

Al-Adzkar, demikian nama kitab ini dalam judul aslinya yang 
apabila diterjemahkan menjadi Kumpulan Zikir. Al-Adzkar 
ialah salah satu dag sekian banyak kitab yang ditulis oleh 
Syaikhul Islam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf 
an-Nawawi, yang masyhur disebut dengan panggilan Imam 
an-Nawawi. 

Imam an-Nawawi dilahirkan di desa Nawa, wilayah Damas- 
kus (ketika itu) pada bulan Muharam tahun 631 Hijriah. 
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Selama hayatnya ia menyumbangkan seluruh kehidupannya 
untuk ilmu pengetahuan sampai ia meninggal dunia pada tang- 
gal 24 Rajab tahun 676 Hijriah. Ia berpulang ke rahmatullah 
tanpa meninggalkan keturunan karena tidak pernah menikah 
sebelumnya. 

Di antara buah karyanya yang sampai saat ini masih dipelajari 
orang, ditelaah dan dipergunakan sebagai dasar penulisan kar- 
ya-karya ilmiah dan populer: 

1. Dalam bidang ilmu fikih, seperti Syarhul Muhadzdzab, Ar- 
Raudhah, Minhajuth Thalibin. 

2. Dalam bidang hadis, seperti Syarhul Muslim, Riyadhush 
Shalihin, Al-Adzkar, Syarhul Bukhari yang tidak sempat se- 
lesai karena beliau wafat. 

3. Dalam ilmu loghat, seperti Tahdzibul Asma-i walLoghat. 

4. Dan beberapa tulisan lainnya. 

Imam an-Nawawi memang dikenal sebagai ulama yang ba- 
nyak mewarnai paham mazhabnya, mazhab Syafi'i. Pendapat- 
pendapatnya banyak dinukil oleh ulama-ulama sesudahnya, 
sampai sekarang ini. 

Buah karyanya yang bernama Al-Adzkar ini, sebenarnya tidak 
asing lagi bagi para ulama dan santri, tetapi belum banyak di¬ 
kenal oleh umat Islam yang tidak memahami bahasa Arab. 
Oleh karena itu, semoga terjemahan ini akan bermanfaat luas 
di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Amin. 

Balikpapan, 26 Jumadil Awal 1401 H 
2 April 1981 M 

Penerjemah 
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Pendahvlvam 
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Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha- 
gagah, Yang Mahaperkasa, Maha Pengampun, Yang Mengu- 
asai takdir, Yang mengubah perkara, Yang mendatangkan 
malam dan menghilangkan siang, sebagai pelajaran bagi 
orang yang mempunyai had dan penglihatan. 
Dialah yang membangkitkan orang yang dipilih dan makhluk- 
Nya lain dimasukkan ke golongan hamba-hamba-Nya yang 
terpilih. Dialah yang memberi taufik kepada hamba-hamba 
yang dikehendaki-Nya maka mereka dijadikan orang-orang 
yang dekat lagi berbakti 
Dialah yang membukakan pandangan had orang yang dicin- 
tai-Nya, maka dijadikanlah mereka bersifat zuhud dalam 
menghadapi dunia. Mereka bersungguh-sungguh mencari ke- 
ridhaan Allah dan bersiap-siap untuk menempati negeri yang 
kekal. Mereka bersungguh-sungguh menjauhi larangan Allah 
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dan merasa takut dengan siksaan yang besar. Mereka ber¬ 
sungguh-sungguh menaati Allah dan selalu mengingat-Nya 
pagi dan sore, saat keadaan berubah di pertengahan siang 
dan di pertengahan malam maka bersinar had mereka dengan 
pancaran cahaya Ilahi. 

Kupanjatkan puji atas nikmat-Nya. Kumohon kepada-Nya lim- 
pahan karunia dan kemurahan-Nya. Aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bergantung kepa- 
da-Nya segala sesuatu, Dia Yang Maha Bijaksana lagi Maha¬ 
perkasa. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan 
Rasul-Nya, kekasih dan kesayangan-Nya. Ia adalah manusia 
utama dan manusia termulia baik dahulu maupun sekarang. 
Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepadanya, 
kepada nabi-nabi, semua keluarga mereka dan kepada hamba- 
hamba Allah yang saleh. 

Kemudian dari itu, Allah berfirman: 

"... maka ingatlah kepada-Ku, pasti Aku ingat kepadamu ....' 
(Q-S. al-Baqarah [2]: 152) 

"... tidak Kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ber- 
ibadah kepada-Ku." 

(Q.S. adz-Dzariyat (51]: 56) 

Dari kedua ayat ini dapat diketahui bahwa keadaan seorang 
hamba Allah yang paling baik adalah yang ingat kepada-Nya 
dan mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah saw. 

Terdapat banyak buku tentang zikir, doa,dan bacaan harian 
yang ditulis para ulama, tetapi sayang buku-buku tersebut ter- 

tarjamah al-adzkar 
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"Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya (korban), 
melainkan yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan dari 

kamu ...." 
(Q.S. al-Hajj [22]: 37) 

Menurut ibnu Abbas, makna ayat tersebut bahwa yang sampai 
kepada Allah adalah niatnya. 

Diriwayatkan dari Umar bin Khatthab r.a., Rasulullah saw. 

bersabda: 

i. 3kblas disertai 3Vat 35aik 3delakukan Sfimalan 

yang Tampak dan yang 3<ersembunyi 

Allah berfirman: 

iff 

"Mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah kepada 
Allah dengan ikhlas dalam (menjalankan) agama, lagi dengan 
lurus 

(Q.S. al-Bayyinah [98J: 5) 
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"Perbuatan itu tergantung pada mat dart tiap-tiap orang 
(beramal) menurut niatnya. Barang siapa dalam berhijrah menuju 
kepada (keridhaan) Allah dan rasul-Nya maka balasan 
hijrahnya mendapat keridhaan Allah dan rasul-Nya. Barang 
siapa berhijrah untuk (mehcari kepentingan) dunia, ia dapat- 
kan dunia itu, atau untuk (mendapatkan) seorang wamta, ia 
pun menikahinya, maka (balasan) hijrahnya (ia dapatkan) me¬ 
nurut (niat) hijrah yang ia lakukan. " 

(lladis sahih yang disepakati oleh tilama ahli hadis) 

Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi dasar hu- 
kum dalam Islam. Ulama-ulama salaf dan khalaf sangat se- 
nang memulai karangan-karangan mereka dengan mengutip 
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hadis ini, untuk mengingatkan para pembaca betapa penting- 
nya meluruskan niat. 

Kepada kami diriwayatkan dari Imam Abu Sa'id Abdur 
Rahman bin Mahdi, ia berkata: 

"Barang siapa mengarang atau menulis sebuah kitab, hendak- 
lah dimulai dengan mengutip hadis ini." 

Imam Abu Sulaiman al-Khaththabi menyatakan: 

"Guru-guru kami senang sekali mengemukakan hadis-hadis 
ini pada tiap-tiap permulaan suatu pekerjaan yang ada hu- 
bungannya dengan agama." 

Kami terima sebuah atsar dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: 

"Seseorang hanya mendapat pemeliharaan (amal) menurut ni- 
atnya." 

Ada lagi yang mengatakan: 

"Bahwasanya diberikan kepada manusia (balasan amal mere- 
ka) menurut ukuran niat mereka." 

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Ali Fudhail bin 'Iyadh: 
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"Tidak beramal lagi karena manusia adalah riya. Beramal ka- 
rena manusia adalah syirik. Apabila kamu beruntung menda¬ 
pat pemeliharaan Allah dari keduanya, itulah namanya ikh- 
las." 

Imam al-Harits al-Muhasibi mengatakan: 

"Orang yang benar itu ialah orang yang tidak mempedulikan 
setiap penghormatan yang bersemi di hati umat manusia yang 
ditujukan kepadanya: Hal ini adalah karena kesuciannya. Ia 
tidak senang diketahui orang kebaikannya walaupun yang se- 
kecil-kecilnya dan tidak bend bila dikoreksi kejelekan amal- 
nya oleh orang lain. " 

Dari Hudzaifah al-Mar'asyi, ia mengatakan: 

"Ikhlas ialah kesamaan perbuatan hamba baik lahir ataupun 
batin." 

Diriwayatkan kepada kami dari Abul Qasil al-Qusyairi: 
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"Ikhlas ialah sengaja mengesakan Allah dalam beribadah.De- 
ngan beribadah itu ia maksudkan untuk mendekatkan diri ke- 
pada Allah, bukan karena lainnya, seperti herbuat sesuatu ka- 
rena makhluk, berbuat kebaikan yang terpuji di sisi manusia, 
suka dipuji atau lain-lainnya yang bukan takarub kepada 
Allah." 

Abu Muhammad Sahal bin Abdullah at-Tastari menjelaskan: 

"Para akyas (cendekiawan) dalam menafsirkan ikhlas tidak le- 
bih daripada ini. Yaitu gerak dan diamnya, di tengah kesepi- 
an atau di tengah ramai hanya karena Allah ta'ala. Tiada 
bercabang dua dengan kehendak nafsu, keinginan diri dan 
keinginan keduniaan." 

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Ali ad-Daqqaq: 
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"Ikhlas ialah memelihara diri dari ingin diperhatikan makh¬ 
luk. Sedangkan siddiq (benar) itu ialah menyucikan diri dari 
memenuhi kehendak nafsu." 

Ctrang yang ikhlas tidak ditemukan riya di dalam dirinya dan 
orang yang siddiq (benar) itu tidak akan ditemukan adanya 
kesombongan dalam dirinya." 

Dzun Nun al-Mishra mengatakan: 

"Alamat ikhlas itu ada tiga,-pertama ujian dan celaan orang 
sama saja bagi dirinya. Kedua, tidak riya dalam beramal 
ketika ia sedang melaksanakan amal itu. Ketiga, amal yang ia 
lakukan hanya mengharap pahala di akhirat." 

Diriwayatkan kepada kami dari al-Qusyairi: 
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"Sifat siddiq (benar) dalam batas minimal ialah adanya kesa- 
maan dalam beramal baik di tengah kesepian ataupun di te¬ 
ngah orang ramai." 

Dari Sahal at-Tastari: 

"Tidak pernah merasakan arti kebenaran seorang hamba yang 
takabur dengan dirinya." 

Sampai di sini saja saya kira cukup untuk orang yang menem- 
puh jalan kebaikan pada tahap permulaan. Sebenarnya masih 
banyak lagi aqwal (petuah-petuah ulama) yang berkenaan de¬ 
ngan pasal ini. 

Q.^Fadhilah 9fma/ 

Seyogianya bagi seseorang yang telah mengetahui suatu 
fadhilah amal (amalan yang disunahkan), untuk meng- 
amalkannya, walaupun sekali saja agar ia termasuk golongan 
ahlinya (ahlul amal). Rasulullah saw. bersabda: 

"Apabila kuperintahkan (kuanjurkan) kepadamu tentang sesu- 
atu, kerjakanlah menurut kemampucmmu." 

3.cBeramaldengan tynsar c)iadis ‘Dhaif 

Para ulama dari golongan Muhadditsin (ahli hadis). fukaha 
(ahli hukum) dan lain-lain mengatakan: 
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"Hadis dhaif dijadikan alasan untuk meningkatkan prestasi 
beramal baik, amal yang disunahkan atau peringatan-per- 
ingatan mengerjakan amalan yang berdasarkan hadis dhaif, 
asal saja kedhaifannya tidak sampai ke derajat maudhu'." 

Lain halnya dengan masalah hukum halal dan haram, jual be- 
li, nikah dan talak serta lainnya yang serupa, haruslah berda¬ 
sarkan hadis sahih atau hasan. Kecuali dalam hal-hal yang 
menyangkut ikhtiyat (keharusan berhati-hati), umpamanya ada 
hadis dhaif yang menerangkan makruh (kurang baik) tentang 
sesuatu yang menyangkut jual beli dan pernikahan maka seba- 
iknya, disunahkan (mustahab) baginya tidak melakukannya 
tetapi tidak w'ajib menjauhinya. 

Kusebutkan persoalannya pada pasal ini, karena dalam kitab 
ini akan dipaparkan nas-nas berupa hadis sahih, hasan, dhaif 
atau yang lainnya untuk diketahui oleh para pembaca. 

4. <Jdajelis 5\ikir 

Sebagaimana zikir itu disunahkan (mustahab), demikian pula 
duduk di majelis orang-orang yang berzikir. Dalil-dalil yang 
berhubungan dengan ini sungguh banyak dan Insya Allah akan 
kusebutkan terperinci pada tempatnya. Pada pasal ini hanya 
disebutkan beberapa buah saja antara lain: 

Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah saw. bersabda: 

TARJAMAH AL-ADZKAR 19 



"Apabila kamu melewati kebun-kebun surga, maka tempati 
dan nikmati olehmu." Para sahabat bertanya: "Hai Rasulul- 
lah1 Apa kebun surga itu?" Rasulullah saw. menjawab: Ialah 
majelis-majelis zikir, karena Allah mempunyai pengelana-pe- 
ngelana dari para malaikat yang selalu mencari majehs-maje- 
lis zikir. Apabila mereka datang ke tempat itu, mereka duduk 
bersama-sama orang yang zikir itu.' 

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya dari Mu’awiyah 

r.a.: 

"Rasulullah saw. keluar dari rumahnya menuju sebuah maje- 
lis tempat berkumpul sahabat-sahabatnya, ta bersabda: 
'Mengapa kamu duduk-duduk bersama di sini ? Mereka men- 
iawab: 'Kami duduk di sini berzikir mengingat Allah ta ala 
dan bertahmid mengucapkan puji ke hadirat-Nya atas hidayat 
dan nikmat yang diberikan kepada kami sehingga memeluk 
agama Islam'. Nabi saw. bersabda: 'Demi AUah, apakah be- 
nar kamu duduk di sini hanya karena itu? Sesungguhnya aku 
tidak minta kepada kamu untuk bersumpah karena menaruh 
curiga, tetapi Jibril telah datang kepadaku dan mem- 
beritahukan bahwasanya Allah ta'ala membanggakan kamu di 

hadapan para malaikat1.11 
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Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Muslim dari 
Abu Sa'id al-Khudri r.a dan Abu Hurairah r.a., keduanya 
menyaksikan Rasulullah saw. bersabda: 

"Tiada satu kaum pun yang duduk-duduk sambil berzikir ke¬ 
pada Allah, melainkan para malaikat datang mengelilingi, 
dan menaungi mereka. Mereka diliputi dengan rahmat, ke- 
tenteraman turun menyertai mereka dan Allah menyebut mere¬ 
ka di hadapan orang (para malaikat lainnya) yang ada di sisi- 

Nya." 

SQtidr dengan c]iati dan jQisan 

Zikir itu boleh dilakukan dalam hati dan boleh pula dengan 
lisan. Zikir yang lebih utama adalah yang dilaksanakan dengan 
lisan dan hati. Jika hendak dilaksanakan dengan sa ah satunya 
saja zikir di dalam hati lebih afdal. 

Tidak sepantasnya seseorang meninggalkan zikir lisan dan 
zikir hati, hanya karena takut disangka riya, tetapi seyogianya 
ia berzikir dengan lisan dan di dalam hati karena Allah. Sudan 
kami jelaskan pada pasal terdahulu 9pasal pertama) riwayat 
dari Fudhail bin Iyadh bahwa meninggalkan beramal karena 

manusia adalah riya. 

Seandainya dibukakan kepada mereka pintu kesempatan untuk 
mengamat-amati perbuatan orang lain maka setiap orang akan 
menghindar dari sangka-sangka orang lain yang tidak benar 

TARJAMAH AL-ADZKAR 
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kepada dirinya dan niscaya tertutuplah baginya kebanyakan 
dari pintu kebaikan dan tersia-sialah darinya sesuatu yang be- 
sar dari urusan agamanya yang lebih penting. Cara ini bukan- 
lah jalan yang ditempuh oleh para arifin (orang-orang yang 
selalu dekat kepada Allah). 

Diriwayatkan di dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih 
Muslim dari Aisyah r.a., ia berkata: 

Turunlah ay at, Jangan harm menyaringkan suaramu 
dalam shalatmu dan jangan pula kamu merendahkannya " 

(Q.S. al-Isra' [17]: 110), 

maksudnya pada doa di dalam shalat. 

6. 96eulamaan Qikir 

Fadhilah (keutamaan) zikir itu tiada terbatas hanya pada tas- 
bih, tahlil, tahmid, takbir dan yang seumpamanya itu saja, 
tetapi setiap orang yang beramal karena Allah adalah orang 
yang berzikir kepada-Nya. Demikianlah yang dikatakan oleh 
Sa’id bin Jubair r.a. dan beberapa ulama lainnya. 

Atha' mengatakan: 

€ <► e a 9*'^' uJ ^y s' 9 m 
0 % 
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Si ’ 

"Majelis zikir adalah majelis yang membicarakan halal dan 
haram, serta bagaimana seharusnya kamu membeli, menjual, 
shalat, puasa, nikah, talak, haji dan lain-lain. 

7. *3anyak 2ikir kepada $Mlah 

Allah berfirman: 

"Sesimgguhnya orang Islam laki-laki dan perempuan, mukmin, 
orang yang taats orang yang benar, orang yang sabart orang 

yang khusyuh orang yang bersedekah orang yang puasa, 
orang yang memelihara kehormatannya dan orang yang 

banyak berzikir, baik yang lakidaki maupun yang wanita, bagi 

mereka disediakan oleh Allah maghfirah (ampunan) dan pahala 

yang besar. ” 
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Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al- 

Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dan Abu Hurairah Khudri, Rasululiah saw. bersabda: 

r.a.: 

"Sesungguhnya Rasululiah saw. bersabda: 'Orang-orang yang 
mufarrid itu berada di barisan terdepan'. Para sahabat berta- 
nya: 'Whhai Rasululiah, siapa orang yang mufarrid itu'? 
Nabi saw. menjawab: 'Mereka ialah orang-orang yang zikir 
(mengingat) kepada Allah bade laki-laki ataupun perem- 
puan'." 

Hendaklah pemegang kitab ini memperhatikan dan memahami 
ayat tersebut di atas. Dalam memahami ayat tersebut ada be- 
berapa pendapat. Imam Abu Hasan al-Wahidi menceritakan 
bahwa Ibnu Abbas mengatakan: 

"Yang dimaksud ayat tersebut adalah mereka yang ingot 
(zikir) kepada Allah pada setiap selesai shalat, pada pagi hari, 
sore hari, ketika berbaring, bangun tidur, ketika pergi, atau : 
pulang ke rumahnya." 

Al-Wahidi menceritakan lagi bahwa Mujahid mengatakan: 

"Belumlah seseorang itu disebut orang yang banyak meng¬ 
ingat Allah hingga ia selalu ingat kepada-Nya ketika berdiri, 
duduk, dan berbaring." 

Demikian pula disebutkannya bahwa Atha' mengatakan: 

"Orang yang sudah melaksanakan shalat lima waktu dengan 
segala syarat, rukun, dan lain-lain yang menyangkut shalat, 
berarti ia sudah termasuk dalam firman Allah itu " 

"Apabila seseorang membangunkan ahlinya (istrinya) pada 
malam hari, lalu melaksanakan shalat dua rakaat, ditulislah 
mereka berdua pada golongan orang-orang yang banyak ber- 
zikir kepada Allah (Adz-Dzaakiriinallaaha katsiiran wadz- 
Dzaakiraat)." 

Hadis masyhur riwayat Abu Daud. an-Nasa'i.dan ibnu Majah 
di dalam kitab-kitab Sunan mereka. 

Imam Abu Amr ibnus Shalah ditanya tentang batas orang 
yang dapat digolongkan Adz-Dzaakirinallaaha katsiiran wadz- 
Dzaakiraat, ia menjawab: 
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"Apabila ia mengamalkan dengan disiplin zikir-zikir yang ber- 
sumber dari Rasulullah saw. pada pagi hari, sore hari, pada 
setiap waktu, dan pada setiap keadaan yang berbeda-beda 
siang ataupun malam. Sebagaimana yang terhimpun dalam 
kitab 'Amalan siang dan malam', maka ia termasuk kelompok 
Adz-Dzaakiriinallaaha katsiiran wadz-Dzaakiraat. 

Vhllaahu a'lam. 

6. f6ikir Bagi Orang yang C71idak Bersuci 

Menurut ijma' para ulama, boleh saja berzikir dengan lisan 
dan dengan hati bagi orang yang tidak bersuci (dengan wudhu), 
junub, haid, dan nifas (keluar darah sesudah melahirkan), baik 
mengncapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, selawat, dan lain- 

lain. 

Akan tetapi, untuk membaca Qur'an, haram bagi orang yang 
junub, haid, dan nifas, baik banyak bacaannya atau sedikit, 
sampai-sampai sepotong ay at pun tidak dibolehkan. Yang 
boleh bagi mereka adalah membacanya dalam hati tanpa di- 
lafalkan dengan suara. Demikian juga boleh melihat tulisan 
yang tertera di dalam mushaf (Qur'an) lalu dibaca di dalam 
hati. Para ashhab kami (sahabat-sahabat kami dari Ulama 
Syafi'i) mengatakan: 

Boleh bagi orang yang junub dan haid membaca: 

"Sesungguhnya kami mitik Allah dan kami akan kembali kepa- 

da-Nya." 
(Q.S. al-Baqarah [2]: 156) 

Dibaca ketika mendapat musibah. 
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"Maha suci Allah yang menundukkan ini (kendaraan) kepada kami 
dan kami tidak dapat mempergunakannya (kalau tidak karena 

karunia Tuhan kami)”. 
(Q.S. az-Zukhruf [43]: 13) 

Dibaca ketika menaiki kendaraan. 

"Jlihan kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan 
kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksaan neraka." 

(Q.S. al-Baqarah [2]: 201) 

Ketika berdoa, apabila mereka tidak meniatkan membaca al- 
Qur'an bagi mereka tidak mengapa membaca: 

9 4/f\ \ S \ * . 

(Bismillahi wal hamdu lillaahi). 
"Dengan nama Allah dan s'egala puji bagi-Nya." 

Apabila tidak diniatkan membaca al-Qur'an, apakah diniat- 
kannya sebagai zikir atau tidak. Tidak berdosa pula mereka 
membaca ayat yang dinasakh tulisannya, seperti ayat: 
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(Asy syaikhu wasy syaikhatu idzaa zanayaa farjumuu 
bumaa...) 
"Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan apabila kedua- 
nya berzina, maka rajamlah mereka itu." 

Adapun apabila mereka berkala kepada seseorang: 

(Khudzil litaaba bi quwwatin) 
"Ambillah kitab ini dengan sungguh-sungguh." 

(Q.S. Maryam 119]: 12) 

(Udkhuluubaa bi salaamin aaminiin) 
"Masuklah dengan selamat sentosa ke dalamnya." 

(Q.S. al-Hijr [15]: 46) 

Dan lain-lain yang serupa, jika diniatkannya bukan membaca 
al-Qur'an tentunya tidak berdosa. 

Apabila orang yang haid dan nifas itu tidak memperoleh air, 
malra ia bersuci dengan melakukan tayamum, tidaklah terla- 
rang lagi baginya untuk membaca al-Qur'an. Jika berhadas 
kecil sesudah itu tetap tidak terlarang untuk membaca al-Qur- 
'an sama halnya seperti mandi wajib kemudian berhadas kecil. 

Tidak ada perbedaan antara tayamum yang dilakukan ketika 
musafir atau waktu berada di tempat. Demikian pula sesudah 
tayamum ia boleh membaca al-Qur'an walaupun berhadas 

lagi. 

Memang ada sebagian ashab (sahabat) kami yang berpenda- 

pat: 

"Apabila seseorang bertayamum sebagai ganti mandi wajib, ia 
boleh shalat dan membaca al-Qur'an di dalam shalat dengan 
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tayamumnya itu. Akan tetapi, di luar shalat tidak dibenarkan 

membaca al-Qur' an." 

Pendapat yang sahih adalah pendapat terdahulu, yaitu boleh 
membaca al-Qur’an kapan saja, kalau ia sudah bertayamum 
karena tayamum itu sejajar dengan mandi. 

Jika seorang yang junub sedang bertayamum, kemudian men- 
dapatkan air, wajib ia menggunakan air. Diharamkan kepa- 
danya membaca al-Qur'an dan yang haram dilakukan oleh 
orang yang junub sebelum mandi. Jika seorang yang bertaya¬ 
mum itu shalat dan membaca al-Qur'an, kemudian berhadas 
lalu bertayamum lagi atau karena hendak mengerjakan kewa- 
jiban atau lainnya, tidak diharamkan kepadanya membaca al- 

/ Qur'an. 

Inilah pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, memang 
ada pendapat yang mengharamkan, tetapi pendapat tersebut 

tergolong dhaif. 

Apabila seorang yang sedang junub tidak mendapatkan air dan 
debu untuk bersuci, maka tetap wajib ia melaksanakan shalat 
untuk menghormati waktu menurut kemampuannya. Ia diha¬ 
ramkan membaca al-Qur'an di luar shalat dan diharamkan 
juga membaca al-Qur'an di dalam shalatnya itu kecuali surah 

Fatihah. 

Sebenamya membaca Fatihah, baginya di dalam shalat itu pun 
dipermasalahkan secara khilafiah . Memang pendapat yang 
sah (paling sahih) tidak diharamkan, bahkan diwajibkan kare¬ 
na sah shalat tanpa membaca Fatihah. Persoalan bagai- 
mana shalat dibolehkan dalkm keadaan darurat, maka begitu 
pula membaca Fatihah dalam shalat. Pendapat lainnya diha¬ 
ramkan membacanya, maka sebagai gantinya dibacalah zikir 
sebagaimana orang yang tidak mampu membaca Fatihah. 

Masalah ini kukemukakan secara ringkas karena ada sangkut 
pautnya dengan persoalan kita. Untuk lebih sempurna penje- 
lasan dan dalil-dalilnya dap at dipelajari di dalam kitab fikih. 
Vfallaahu a'lam. 
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9. (Sikap tyalam *3erzikir 

Seyogianya seseorang yang berzikir itu dalam keadaan sikap 
yang sempuma. Jika ia duduk pada suatu tempat, duduknya 
menghadap kiblat dengan khusyuk, tenang, tidak banyak 
bergerak, dan menundukkan kepala. Jika ia berzikir dengan 
tidak menggunakan cara ini, tidak mengapa dan tid^k di- 
makruhkan, tetapi ia telah meninggalkan cara yang lebih 
afdal tanpa uzur. Adapun dalil tidak dimakruhkannya: 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: "Rasulullah saw. bersandar pa¬ 
da pangkuanku sedangkan aku dalam keadaan haid, maka ia 

pun membaca al-Qur'an. ” 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain: "... dankepalanya pada pangkuanku 
sedangkan aku dalam keadaan haid." 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: "Sesungguhnya aku membaca 
amalan (hizib)-ku sedang aku berbaring di atas tempat tidur. 

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih ber- 
gantinya siang dan malamterdapattanda-tanda bagi orang- 
orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat 
Allah sambil berdiri, duduk. dan dalam keadaan berbanng 
serta mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan 

bumi...." 
(Q.S. Ali Imran [3]: 190 — 191) 

u-1yjiJd^x & 

10. tempat berzikir yang *3aik 

Seyogianya tempat berzikir itu tenang, tidak mudah terganggu 
dan bersih, demi kemuliaan zikir dan kebesaran Allah yang 
diingat. Oleh sebab itu, berzikir di mesjid dan tempat yang 

mulia sangat terpuji. 

Dari Abu Maisarah r.a., ia berkata: "Zikir tidak pantas dila- 
kukan kecuali pada tempat yang bagus. 
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Seyogianya mulut orang yang berzikir itu dalam keadaan ber- 
sih. Apabila mulut terasa berubah, hendaklah ia bersiwak (ber- 
sikat gigi). Jika di dalamnya terdapat najis, hendaklah ia ber- 
sihkan dengan air. Jika berzikir dalam keadaan mulut berna- 
jis, makruh hukumnya bukan haram, termasuk dalam zikir ini 
membaca al-Qur'an. Memang tentang pendapat yang menga- 
takan haram ada di kalangan fukaha. Akan tetapi, pendapat 
yang mengatakan tidak haram, itulah yang sah (lebih sahih) 
di kalangan ashab. 

11. cU)aklu yang *2)imakrubkan 

unluk berzikir 

Berzikir senantiasa disukai Allah pada setiap saat kecuali pada 
waktu-waktu tertentu yang dikecualikan oleh ajaran agama. Di 
antara pengecualian itu, dimakruhkan berzikir ketika buang 
air, jima', ketika mendengarkan khotbah, ketika berdiri dalam 
shalat untuk membaca Fatihah,dan ketika mengantuk. 

Tidak dimakruhkan berzikir di jalanan dan tidak pula di dalam 
kamar mandi. Yang kami sebutkan di sini hanya sebagian sa- 
ja. Insya Allah nanti akan dikemukakan masalahnya pada bab 
yang khusus. Vhllaahu a'lam. 

IQ. cJtujuan Qikir 

Zikir adalah kehadiran hati. Seyogianya inilah yang menjadi 
tujuan orang yang berzikir. Orang yang berzikir hendaklah 
berusaha menghasilkan zikir lisan dan zikir hati dengan me- 
mahami apa yang ia ucapkan, sebagaimana ketika membaca 
al-Qur'an. 

Oleh sebab itu, menurut pendapat yang sahih dan mukhtar 
(terpilih di kalangan ulama) disunahkan (mustahab) bagi 
orang yang berzikir dengan kalimat Laa ilaaha illallaah me- 
manjangkan zikirnya itu. Pembicaraan ulama salaf dan khalaf 
tentang masalah ini sudah masyhur. Whllaahu a 'lam. 

9 
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13. Qikir khusus 

Seyogianya bagi setiap orang mempunyai waktu tertentu un¬ 
tuk mengamalkan zikirnya. Misalnya pada malam hari atau 
siang hari atau setiap habis shalat atau dalam keadaan tertentu 
lainnya. Apabila karena sesuatu halangan tidak dapat 
mengamalkan tepat pada waktunya, dapat saja ia mengamal¬ 
kan pada waktu yang memungkinkan baginya dan jangan di- 
tinggalkan begitu saja. 

Orang yang sering memudah-mudahkannya berakibat sering 
meninggalkannya atau melalaikannya. Sebaliknya, orang yang 
membiasakan diri selalu harus mengamalkan zikir tepat 
pada waktunya akan terasa sulit pula baginya untuk melalai- 
kan. Orang yang memudah-mudahkannya untuk mengqadha 
pada waktu lain, mudah pula baginya melalaikan dari waktu¬ 
nya. 

Di dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Umar bin 
Khaththab, Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa tertidur sehingga lupa mengamalkan hizibnya 
(zikir khususnya) atau sebagian dari hizibnya, lalu dibacanya 
antara shalat subuh dengan shalat zuhur, dicatat baginya se- 
akan-akan ia membacanya pada malam hari." 

14. Qikir yang *7erputus 
k 

Disunahkan (mustahab) bagi orang yang berzikir untuk me- 
muluskan zikirnya apabila ada sesuatu sebab yang mengha- 
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ruskan ia berhenti. Kemudian zikirnya disambung lagi apabi- 
la penyebabnya sudah tidak ada. Misalnya antara lain, waktu 
sedang berzikir ada orang datang memberi salam kepadanya, 
ia wajib menjawabnya, kemudian meneruskan zikirnya. Atau 
ada orang bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah, maka ia 
sebagai pendengar harus menjawab dengan tasymit yaitu ucap- 
an Yarhamukallah. Atau ketika mendengarkan khatib ber- 
khotbah atau ketika menjawab bacaan azan dan iqamat sampai 
selesai. Atau melihat kemungkaran, lalu ia menyingkirkannya. 
Atau melihat kebaikan ia harus memberi petunjuk kepadanya 
atau kedatangan orang yang minta ditunjukkan kebaikan, lalu 
ia perkenankan permintaan itu. Atau apabila sudah mengantuk 
lalu ia tidur, sehabis tidur diteruskannya lagi dan lain-lain. 

1 i5. Qikir di-Quar dan di *7)alam (5halat 

Zikir yang disyariatkan untuk dibaca di dalam atau di luar 
shalat baik yang wajib ataupun yang sunah tidak terbilang 
sebagai zikir, kecuali apabila sudah dilafalkan dan dapat ter- 
dengar oleh telinga dalam keadaan normal (baik) .pen- 
dengarannya. 

i6. ^ilab-^Xiteb 2ikir 

Beberapa kitab yang sangat berharga tentang amalan siang dan 
malam telah ditulis oleh beberapa imam. Oleh mereka kitab- 
kitab itu dilengkapi dengan mengemukakan sanad-sanad mut- 
tasil dan jalan-jalan riwayat yang banyak. Di antaranya yang 
cukup baik adalah kitab Amalul Yaumi wal Lailah susunan 
Imam Abu Abdir Rahman an-Nasa'i. Yang lebih baik lagi 
adalah kitab Amalul Yaumi wal Lailah susunan Imam Abu 
Bakar Ahmad • bin Muhammad bin Ishak as-Sunni (ibnus 
Sunni). 
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Tentang kitab ibnus Sunni ini, kupelajari dengan berguru ke- 
pada Imam al-Haflzh Abul Bapa Khalid bin Yusuf bin Saad 
bin Hasan yang berguru pula bersama teman-temannya kepada 
Abul Yaman Zaid bin Hasan bin Zaid bin Hasan al-Kindi (602 
H). Ia berguru kepada Abul Hasan Sa'dul Khair Muhammad 
bin Sahal al-Anshari. Al-Anshari berguru kepada Abu 
Muhammad Abdur Rahman bin Saad bin Ahmad bin Hasan 
ad-Dauni. Ad-Dauni berguru kepada Qadhi Abu Nashr 
Ahmad bin Husain bin Muhammad bin Kassar ad-Dinuri dan 
ad-Dinuri berguru kepada ibnus Sunni. 

Kusebutkan sanad dari kitab ibnus Sunni ini karena Insya 
Allah akan kujadikan sumber dalam penulisan kitab ini teruta- 
ma pada beberapa bagian. Cara pengisnadan ini menurut 
imam-imam hadis memang baik dan perlu. Kusebutkan sanad- 
nya secara khusus karena kitab ibnus Sunni merupakan kum- 
pulan dari kitab-kitab lainnya tentang zikir dan amalan. Kalau 
tidak demikian akan kusebutkan pula semua sanad dari 
kitab yang kujadikan sumber. 

Memang dalam menulis kitab ini kujadikan juga sebagai sum¬ 
ber pengambilan, kitab hadis yang lima yaitu Bukhari, Mus¬ 
lim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan an-Nasa'i. 
Ada pula dari kitab Musnad dan Sunan-sunan lainnya seperti 
Muwaththa' Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Musnad 
Abu 'Uwanah, Sunan ibnu Majah, Sunan ad-Daraquthni, 
Sunan al-Baihaqi,dan beberapa kitab lainnya, Insya Allah skua 
dapat dilihat nanti. 

Semua kitab yang kusebutkan di atas telah kuterima dengan ri¬ 
wayat dari guru-guru hadis yang mempunyai isnad langsung 
sampai kepada pengarangnya atau penulisnya. Wullaahu 
a'lam. 

il. (Sandaran cHadte 

Hadis-hadis yang kusebutkan pada kitab ini kusandarkan kepa¬ 
da kitab-kitab yang masyhur dan lain-lainnya sebagaimana 
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yang sudah kusebutkan. 

Hadis-hadis yang berasal dari Sahih Bukhari dan Muslim atau 
salah satunya kusingkatkan saja keterangan dengan menyebut 
riwayat dari kitab tersebut, tanpa menyebut kedudukannya 
karena sudah tentu hadis-hadisnya adalah sahih. Adapun yang 
kutulis dari sumber lainnya,maka akan kujelaskan kedudukan¬ 
nya apakah sahih, hasan, atau dhaif. Walaupun pada beberapa 
tempat ada juga yang tidak disebutkan kedudukannya. 

Sunan Abu Daud adalah sumber terbanyak dari pengambilan- 
ku. Diriwayatkan kepada kami dari Abu Daud, ia berkata: 

"Dalam kitabku ini kusebutkan hadis yang sahih, yang sedera- 
jat dengannya dan yang mendekatinya, Jika hadist itu amat dhaif 
kuterangkan kedudukannya. Hadis yang tidak kujelaskan ke- 
dudukannya>maka boleh diamalkan. Hadis-hadis yang kukum- 
pulkan pada kitab ini sebagiannya ada yang lebih sahih dari- 
pada yang lainnya." 

Dari keterangan Abu Daud ini ada suatu faedah keterangan 
yang baik yaitu bahwa hadis-hadis yang tidak diterangkannya 
sebagai dhaif menurut dia adalah sahih atau hasan. Keduanya 
dapat digunakan sebagai dalil hukum apalagi digunakan seba¬ 
gai dasar fadhail. Apabila keterangan ini dapat diterima, maka 
kapan saja kita menemukan hadis riwayat Abu Daud yang 
tidak dijelaskan kedudukan dhaifnya, hadis ini tidak di- 
nyatakan sebagai dhaif. Wallaahu a'lam. 

Sebagaimana terlihat nanti bahwa kitab ini kuawali penulisan- 
nya dengan bab Fadhilat Zikir, di dalamnya kusebutkan segi- 
seginya secara ringkas untuk mengulangi yang sudah disebut¬ 
kan sebelumnya. Kemudian kusebutkan berturut-turut hah 
demi bab sebagai inti dari kitab ini. Terakhir Insya Allah akan 
kututup dengan bab Istigfar sebagai harapan semoga limpahan 
pengampunan-Nya mengakhiri hayat kita. 

Kepada Allah jua kita memohon taufik. bertawakal, berpe- 
gang teguh,dan menyerahkan segala urusan. , 
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B^b 1 

FADH1LAH ZIKIR YAMG TIDAK 
TERBATAS DEMGAM KETEMTVAM WAKTV 

Firman Allah: 

"... dan sesungguhnya mengingat Allah lebih besar (keutama- 
annya) ...." 

(Q.S. ai-Ankabut [29]: 45) 

"... karena itu, ingatlah kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 
kepadamu." 

(Q.S. al-Baqarah (2|: 152) 

020 

* 

"Sekiranya ia (Yunus) tidak termasuk orang yang bertasbih, 
pastilah ia akan tinggal di perut (ikan) sampai hari 
hcrbangkit." 

(Q.S. ash-Shaffat [37]: 143 — 144) 
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"Mereka bertasbih pada malam dan siang hari tanpa henti- 
hentinya." 

(Q.S. al-Anbiya [21]: 20) 

Diriwayatkan kepada kami dari Imam Muhadditsin Abu 
Abdillah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah 
al-Bukhari al-Ju'fi, bekas tuannya dan Imam Abul Husain 
Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi 
dengan isnad mereka dari Abu Hurairah r.a. (Abdur Rahman 
bin Shakhir) menurut pendapat yang lebih sahih dari 30 nama 
yang diperdebatkan para ulama, ia seorang sahabat Nabi saw. 
yang paling banyak mengumpulkan hadis Rasulullah saw., ia 
berkala, Rasulullah saw. bersabda: 

"Ada dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lidah, berat 
timbangan pahalanya, dan disenangi oleh Allah Yang Maha- 
rahman, ialah Subhaanallaahi wa bi hamdih (Mahasuci Allah 
dan segala puji bagi-Nya) dan SubhaanallahilAzhiim (Ma¬ 
hasuci Allah dengan segala kebesaran-Nya)." 

Dari Abu Dzarr r.a., ia berkata: 
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"Rasulullah saw. bersabda kepadaku: 'Maukah kamu kubeti- 
tahukan dengan sesuatu ucapan yang paling disukai Allah ta'- 
'ala? Sesungguhnya ucapan yang paling disukai Allah adalah 
— Subhaanallaahi wa bi hamdih (Mahasuci Allah dan segala- 

puji bagi-Nya)'." 
(H.R. Muslim) 

Pada riwayat lain disebutkan: 

"Rasulullah saw. ditanya tentang bacaan yang paling afdal. 
la pun bersabda menjawab: 'Bacaan yang telah dipilih oleh 
Allah buat para malaikat-Nya atau hamba-hamba-Nya, yaitu 
Subhaanallaahi wa bi hamdih (Mahasuci Allah dan segala 
puji bagi-Nya)" 

Dari Samurah bin Jundab r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Hacaan yang paling disukai Allah Ta'ala ada empat, yaitu 
Subhaanallah (Mahasuci Allah), wal hamdulillah (dan segala 
puji bagi Allah), wa laailaaha illallah (dan tidak ada TUhan 
selain Allah), wallaahu akbar (dan Allah Mahabesar). Tidak 
ada \alahnya bagimu dari kalimat yang mana kamu mulai 
(membacanya)." 

(H R. Muslim) 
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Dari Abu Malik al Asy'ari r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Bersuci sebagian dari iman. (Bacaan) Al-Hamdulillah meme- 
nuhi timbangan (amal), Subhaanallahi wal hamdu lillah keba- 
ikannya sepenuh langit dan bum " 

> (H R. Muslim) 

Dari Juwairiyah, Ummil Mukminin (istri Nabi saw.): 

Aj urp J 'Jl* j “O j_5 

40 1ARJAMAI1 AI.-AIIV/.KAR 

Sesungguhnya Nabi saw. keluar meninggalkannya di pagi 
buta ketika ia hendak melaksanakan shalat subuh sedangkan 
ia (Juwairiyah) duduk di tempat shalatnya. Kemudian Nabi 
datang sesudah matahari timbul setinggi penggalah sedang¬ 
kan ia tetap duduk di tempat shalatnya. Nabi saw. bersabda: 
"Senantiasa rupanya kamu tetap saja sebagaimana ketika aku 
meninggalkan tadi. " Juwairiyah menjawab: "Ya. " Nabi saw. 
bersabda lagi: "Sesungguhnya tadi setelah meninggalkanmu, 
soya telah membaca empat kalimat sebanyak tiga kali. Jika 
kamu timbang amalan yang telah kaubaca sejak tadi sampai 
sekarang tentu akan seconding dengan empat kalimat itu. Ka- 
limat-kalimat tersebut adalah: 
Subhaanallaahi wabi hamdihi 'adada khalqih, wa ridhaa 
nafsih, wa zinata arsyih, wal midaada kalimaatih. 

(Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya sebilang makhluk- 
Nya, seluas rida-Nya, seberat arasy-Nya dan sebanyak tinta 
pencatat kalimat-Nya). 
Menurut riwayat lain: Subhaanallaahi 'adada khalqih, 
subhaanallaahi ridhaa nafsih, subhaanalaahi zinata 'arsyih, 
subhaanallaahi midaada kalimaatih. 
(Mahasuci Allah sebilang makluk-Nya, Mahasuci Allah seluas 
ridha-Nya, Mahasuci Allah seberat arasy-Nya, Mahasuci Allah 
sebanyak tinta pencatat kalimat-Nya)." 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Sesungguhnya ucapanku: 
Ntihhiianallaahi wal hamdu lillaahi wa laa ilaaha illallaahu 
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wallaahu akbar. 
(Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya, tiada Tukan selain 
Allah dan Allah Mahabesar, lebih kusenangi daripada manfa- 
at yang diperoleh karena terbitnya matahari." 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Ayyub al-Anshari r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Barang siapa membaca: 
Laa ilaaha illallaabu wabdabuu laa syariikalab, Lahul 
mulku wa labul bamdu wa buwa 'alaa kulli syai'in qadiir. 
(Tidak ada TUhan selain Allah, Dia Yang Maha Esa, tiada se- 
kutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala puji. Dia 
Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu), sebanyak sepuluh kali, 
sama seperti orang yang memerdekakan empat orang sahaya 
keturunan Nabi Ismail." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: 
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"Barang siapa membaca — Laa ilaaha illallaahu wahdahuu 
laa syariikalah. Labul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa 
kulli syai'in qadiir—,padasuatu hari sebanyak seratus kali 
adalah baginya kebaikan seumpama memerdekakan sepuluh 
orang sahaya, dicatat pula baginya seratus kebaikan lainnya 
dan dihapuskan darinya seratus macam kejahatan. Ia terpeli- 
hara pada hari itu dari gangguan setan sampai sore harinya. 
Tidak ada seorang pun yang lebih balk daripadanya kecuali 
orang yang beramal lebih banyak." Sabda Nabi Muhammad 
saw. lagi: "Barang siapa yang membaca — Subhaanallaahi 
wa bi hamdih — sebanyak seratus kali, niscaya dihapus 
kesalahan-kesalahannya walaupun seumpama buih di laut." 

(H-R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Jabir bin Abdillah r.a., ia berkata: Aku mendengar Ra¬ 
sulullah saw. bersabda: 

Zikir yang paling afdal adalah: 
Laa Ilaaha illallaah. 
(Tiada TUhan selain Allah)." 

(H.R. Tirmidzi) 

la berkata: hadis ini hasan derajatnya. 

Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., dari Nabi saw.: 
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"Perumpamaan orang yang zikir (ingot) kepada TUhannya 
dengan orang yang tidak ingat kepada-Nya adalah seperti 
perbandingan antara orang yang hidup dan orang mati." 

(H.R. Bukhari) 

Dari Sa'id bin Abi Waqash r.a., ia berkata: 

"Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah saw. Mu 
berkata: 'Ajarilah aku suatu kalimat agar kubaca sebanyak 
amalanku'. Iabersabda: 'Katakanlah: 
Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah. Allaahu akbar 
kabiiraa wal hamdu lillaahi katsiiraa wa subhaana rabbil 
laalamiin. Laa haula wa laa quwwata illaa billaahil 'aziizil hakiim 

(Tidak ada Tiihan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Nya. Allah Mahabesar, sebanyak macam puji bagi Allah 
dan Mahasuci Allah, Pemelihara alam semesta. Tiada daya 

44 TARJAMAH AL-ADZKAR 

dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Yang Mahagagah lagi 
Maha Bijaksana)'. 
Orang itu berkata: ’Kalimat itu semata-mata untuk Tuhanku, 
maka mana untukku' ? Nabi menjawab: 'Katakan: 
AHaahummaghflrlii warhamnii wahdinii warzuqnii. 

(Ya Allah, ampuni dosaku, berilah rahmat kepadaku, berilah 
petunjuk kepadaku dan limpahkan rezeki kepadaku)'. " 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a., ia berkata: 

"Kami berada di samping Rasulullah saw., maka ia bersabda: 
'Apakah kamu lemah berbuat seribu kebaikan pada setiap ha- 
ri'? Seorang anggota kelompok bertanya: 'Bagaimana meng- 
usahakan seribu kebaikan itu'? Nabi saw. bersabda: 'Bertas- 
bih seratus kali, maka seribu kebaikan akan dicatat baginya 
atau seribu kesalahan akan dihapus'. " 
Menurut riwayat Mn: "... dan seribu kejahatan akan dihapus 
darinya." 

(H.R. Muslim) 

Dan Abu Dzarr r.a., Rasulullah saw. bersabda: 
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"Senantiasa setiap persendian dari katnu dapat bemilcd sede¬ 
kah. Memang tiap-tiap tasbih itu sedekah, tiap-tiap tahmid se- 
dekah, tiap-tiap tahlil sedekah, tiap-tiap takbir sedekah, amar 
ma'ruf sedekah dan nahi mimgkar sedekah. Akan tetapi, semua 
nya dapat tercakup dalam dm rakaat shalat sunah Duha." 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah saw. bersabda 
kepadaku: 

"Maukah kutunjukkan kepadamu suatu perbendaharaan dari 
beberapa perbendaharaan surga?" Aku menjawab: "Tentu, 
hai Rasulullah! " la bersabda: "Bacalah: 
Laa haula wa laa quwwata illaa billah. 
(Tiada daya dan upaya, kecuali dengan izin Allah)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a.: 
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"Bahwasanya ia dan Rasulullah saw. bertamu kepada seorang 
wanita, sedangkan di hadapannya terdapat biji-bijian atau 
batu yang digunakannya untuk menghitung tasbih. Nabi saw. 
bersabda kepadanya: 'Maukah kepadamu kukabarkan tentang 
amalan yang lebih mudah dan lebih cifda daripada ini'? La- 
lu Nabi saw. menjelaskan: 'bacaannya ialah: 
Subhaanallaahi 'adada tha khalaqa fissamaa, wa subhaa- 
nallaahi 'adada ma khalaqa fil ardhi, wa subhaanallaahi 
'sidada ma baina dzaalik, wa subhaanallaahi 'adada maa 
liuwa khaaliq. 
(Mahasuci Allah sebilang apa yang Dia ciptakan di langit. 
Mahasuci Allah sebilang apa yang Dia ciptakan di bumi. Ma- 
hasud Allah sebilang apa yang terdapat di antara keduanya, 
dan Mahasuci Allah sebilang makhluk yang Dia ciptakan)'. 
Kemudian Allahu Akbar dibaca seperti itu, Alhamdulillah di- 
baca seperti itu, Laa ilaaha illallaah dibaca seperti itu dan 
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Laa haula wa laa quwwata illaa billaah dibaca seperti itu 
jugCL. (H.R. Ab Daud dan Tirmidzi) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan. 

Dari Yasyirah r.a. (sahabat wanita yang ikut hijrah dari 
Mekah ke Madinah). 

"Bakwasanya Nabi saw. memerintahkan kaum wanita agar 
selalu membiasakan amalan dengan membaca takbir, taqdis 
dan tahlil dan agar menghitungnya dengan anak-anak jari 
tangan. Karena kelak anak-anak jari tangan itu dimintai kete- 
rangan dan dituntut untuk berbicara. " 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi dengan isnad hasan) 

Dari Abdullah bin Umar r.a., ia berkata: 

"Aku melihat Rasulullah saw. menghitung-hitung (bacaan) 
tasbih." 

Menurut riwayat lain "... dengan tangan kanannya." 
(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan an-Nasa'i dengan isnad hasan) 

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: 

48 TARJAMAH AL-ADZKAR 

"Barang siapa membaca: 
Radhiitu biliaahi rabbaa, Waa bil Islaami diinaa, Wa bi 
Muhammadin nabiyyawwa rasuulaa. 
(Aku ridha bertuhankan Allah beragama Islam dan bernabi 
Rasul Muhammad saw.), sudah seharusnya surga baginya. " 

(H.R. Abu Daud) 

Dari Abdullah bin Busr (seorang sahabat Nabi saw.): 

"Bahwasanya seorang laki-laki datang dan berkata: 'Hai Ra¬ 
sulullah, sesungguhnya peraturan syariat Islam sudah banyak 
(yang diberitahukan), maka beritahukan (pula) kepadaku se- 
suatu yang menjadi pegangan pokok bagiku 
Nabi saw. bersabda: 'Senantiasalah lidahmu basah karena 
mengingat (zikir) kepada Allah Ta'ala'. " 

• (H.R. Tirmidzi, ia mengatakannya hadis ha$an) 

Dari Abu Sa'id al-khudri r.a.: 
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"Bahwasanya RasuluUah saw. ditanya: 'Ibadah apakah yang 
paling utama nilainya di sisi Allah pada hari kiamat’? 
Nabi saw. fnenjawab: 'Ialah orang yang paling banyak zikir 
kepada Allah'. 
Aku bertanya: 'Mana yang lebih afdal orang yang banyak 
zikir dengan orang yang berperang sabil'? 
Nabi saw. menjawab: 'Sekiranya orang itu mengacungkan pe- 
dangnya kepada orang-orang kafir dan kaum musyrikin sam- 
paipatah dan berlumuran darah, niscaya orang-orang yang 
zikir kepada Allah lebih afdal daripadanya'. " 

(H.R. Tirmidzi) 

Dari Abu Darda r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Maukah kalian kuberitahukan tentang amalan yang paling 
baik, paling bersih (pahalanya) di sisi Tuhanmu, paling tinggi 
menyertai derajatmu, lebih baik daripada menafkahkan etnas 
dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu musuh 
lalu kamu bunuh mereka (pada Perang Sabil)." 
Mereka menjawab: "Tentu saja mau.N 
Nabi saw. bersabda: "Zikir kepada Allah." 

(H.R. ibnu Majah) 

Al-Hakim, Abu Abdillah di dalam kitabnya Al-Mustadrak 
'Alash Shahihain menyatakannya sebagai sahih isnadnya. 

Dari ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

50 
TARJAMAH AL-ADZKAR 

"Aku bertemu dengan Ibrahim as. pada malam Isra'. Ia ber¬ 
kata:'Hai Muhammad[ sampaikan salamku kepada umatmu. 
Kabarkan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya subur dan 
airnya tawar. la merupakan padang yang datar dan tumbuh- 
tumbuhannya adalah bacaan: 
Subhaanallaahi wal hamdulillaahi wa laaiiaaha illallahu 
wallaahu akbar. 
(Mahasuci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tiihan se- 
lain Allah, Allah Mahabesar)” 

(H.R. Tirmidzi, ia mengatakannya hadis hasan) 

Dari Jabir r.a., dari Nabi saw., bersabda: 

"Barang siapa membaca Subhaanallaahi wa bihamdih (Maha¬ 
suci Allah dan segala puji bagi-Nya), tumbuhlah sebatang po- 
hon kurma untuk dia di surga. " 

(H.R. Tirmidzi) 

Dari Abu Dzarr r.a., ia berkata: 
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Aku bertanya: 'Hai Ra.suluU.ah, bacasin apti yang paling di- 
sukai Allah ta'ala'? Beliau bersabda: 'Ialah bacaan yang di- 
pilihkan oleh Allah untuk para malaikat. Bacaan itu adaiah- 
Subhaana rabbii wabi hamdih, Subhaana rabbii wa bi ham- 
dih'. 
(Mahasuci Tuhanku dan segala puji bagi-Nya). " 

(H.R. Tirmidzi, ia mengatakannya hadis hasan lagi sahih) 

Sekarang aku mulai membicarakan isi sebenarnya dari mak- 
sud penulisan kitab ini. Kuatur tertib penulisannya pada bagi- 
an pertama ini bab demi bab, mulai dari "bacaan bangun 
tidur pagi”. Sampai kepada "bacaan mau tidur pada malam 
hari , kemudian kulanjutkan dengan "bacaan apabila bangun 
pada njalam hari lalu tidur lagi". Billaahit taufiq. 

B*b 11 

BOA BANGV/N TIB VR 

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersab- 
da: 
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"Setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kamu apabila 
ia tidur dengan tiga ikatan, Ia isyaratkan atas tiap-tiap ikat- 
an di mam ia terikat: 'Tidurlah selalu, malam masih pan- 
jang Jika ia terbangun dan berzikir kepada Allah ta'ala, ter- 
lepaslah satu ikatannya. Jika ia berwudhu, terlepas lagi satu 
ikatan. Jika ia melaksanakan shalat, habislah semua ikatan. 
Jadilah ia tangkas dan betjiwa bersih dan jika tidak demikian 
jadilah ia betjiwa kotor dan malas." 

(H.R. Bukhari dan Muslim, dan lafal hadis tersebut di atas diambil dari Bukhari) 

Dari Hudzaifah bin Yaman r.a. dan dari Abu Dzarr r.a., ke- 
duanya berkata: 

"Apabila Rasulullah saw. berbaring di tempat tidumya, ia 
berdoa: 
III mikallahumma ahyaa wa amuut. 
(Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah aku hidup dan aku ma- 
ti). 
Apabila bangun dari tidumya, ia berdoa: 
Alhamdu lillaahi ladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa 
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ilaihin nusyuur. 
(Segala puji bagi Allah yang menghidupkan fmembangunkanj 
kami kembali sesudah kami mati [tidur] dan kepada-Nya kami 
akan dikumpulkan)." 

(H.R. Bukhari) 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Apabila salah seorang dari kamu bangun dari tidur maka 
hendaklah ia membaca: 
Alhamdu lillaahil adzii radda alayya ruuhii wa 'aafaanii fil 
jasadii wa adzina lii bi dzikrih. 
(Segal puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku, 
yang telah menyejahterakan jasadku dan mengizinkan aku 
untuk berzikir kepada-Nya)." 

(H.R. ibnus Sunni dengan isnad sahih) 

Dari Aisyah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

ut; 

^ ' * * 

"Tidak ada seorang hamba pun yang telah dikembalikan roh- 
nya oleh Allah membaca: 
Laa ilaha illailaahu wahdahuu laa syariikalah. Lahul 
mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. 
(Tidak ada Tuhan kecuati Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu 
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bagi-Nya. Kepunyaan-Nya kerajaan dan kepunyaan-Nya sega¬ 
la puji. Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu), melainkan 
segala dosanya diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih 
di laut. " (HR.ibnus Sunni) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Tidak ada seorang pun yang bangun dari tidurnya lalu mem¬ 
baca: 
Alhamdu lillaahil ladzii khalaqan nauma wal yaqzhata. 
Alhamdu lillaahil ladzii ba'atsanii saaliman sawiyya. Asyhadu 
annallaaha yuhyil mautaa.Wa huwa 'ala kulli syai'in qadiir. 
(Segala puji bagi Allah yang menciptakan tidur danjaga. Se¬ 
gala puji bagi Allah yang telah membangkitkan daku [dari 
tidur dalam keadaan selamat sempurna. Aku bersaksi bahwa 
Allah ah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan 
Dia Mahakuasa atas tiap-tiap Sesuatu), melainkan Allah ber- 
Jirtnan: 'Hamba-Ku benar'.-" 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 
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"Apabiia Rasulullah saw. bangun tidur di malam hari, ia ber- 
takbir sebanyak sepuluh kali, bertahmid sebanyak sepuluh 
kali, dan membaca: — Subhaanallaahi wa bi hamdih — se¬ 
puluh kali, Subhaanal qudduus sebanyak sepuluh kali, istigfar 
sebanyak sepuluh kali, bertahUl sepuluh kali. Kemudian mem¬ 
baca: 
Allaahumma innii a'uudzu bika min dhaaiqid dun ya wa 
dhaiqi yaumil qiyaamah. 
(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ke- 
sempitan dunia dan kesempitan di hari kiamat) sepuluh kali, 
kemudian barn ia memulai melaksanakan shalat. " 

(H.R. Abu Daud) 

Dari Aisyah r.a.: 
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"Bahwasanya Rasulullah saw. apabiia bangun dari tidur pada 
malam hari ia membaca: 
Laa ilaaha ilaa anta. Subhaanakal laahumma astaghfiruka 
li dzanbii. Wa as'aluka rahmataka. Allaahumma zidnii 
ilmaa wa laa tuzigh qalbii ba'da an hadaitanii. Wa hablii 
min ladunka rahmatan, innaka antal wahhaab. 
(Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Mahasuci Engkau, ya 
Allah. Aku memohon maghflrah-Mu karena dosaku. Aku me- 
mohon rahmat-Mu. Ya Allah, tambahlah ilmu pengetahuan 
kepadaku. Jangan Engkau sesatkan hatiku setelah Engkau be- 
rikan hidayat kepadaku. Berilah rahmat kepadaku dari sisi- 
Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi)." 

(H.R. Abu Daud) 

B*b 111 
BOA MEMGEMAKAM PAKA1AN 

Disunahkan (mustahab) menyebut Bismillah (Dengan nama 
Allah) ketika mengenakan pakaian, demikian pula ketika me- 
ngerjakan sesuatu apa pun (yang baik). 

Dari Abu Sa'ad al-Khudri r.a.: 
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"Bahwasanya Nabi saw. apabila mengenakan pakaian; gamis, 
selendang atau sorban, ia berdoa: 
Allaahumma innii as aluka min khairihii wa khairi maa huwa 
lah. Wa a'uudzu bika min syarribii wa syarri maa huwa lah. 
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu akan ke- 
baikan pakaian ini dan kebaikan yang berkaitan dengannya. 
Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan 
yang diak;batkannya." 

(H.R. iibnus Sunni) 

Dari Mu'at1- bin Anas r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: 

"Barang siapa yang memakai pakaian barn lalu mengucapkan 
bacaan: 
Alhavndu liilaahil ladzii kasaanii haadzaa wa ra zaqaniihi 
min ghairi haulin minnii wa quwwatin. 
(Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku 
dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan upaya dariku). 
Diampuni Allah dosanyayang terdahulu.," 

(H.R. ibnus Sunni) 

BAb IV 

BOA MENGENAKAN PAKAIAN BARV 

Disunahkan (mustahab) bagi orang yang memakai pakaian 
baru membaca zikir yang tersebut pada bab sebelum ini. 

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., ia berkata: 
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"Apabila mengenakan pakaian baru, Rasulullah saw. me- 
nyebut namanya, seperti gamis, serban, atau selendang 
kemudian membaca doa: 
AUaahummaa lakal hamdu, anta kasautaniihi. As'aluka 
khairahuu wa khaira maa shuni 'alahuu, wa a'uudzu bika 
min syarrihii wa syarri maa shuni'a lah. 
(Ya Allah, kepunyaan-Mu segala puji. Engkau pakaikan ini 
[pakaian] kepadaku, aku memohon kepada-Mu akan kebaikan- 
nya dan kebaikan sesuatu yang dijadikan karenanya. Aku ber¬ 
lindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang ter- 
jadi karenanya)." 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan an-Nasa'i. Timidzi mengatakannya hadis hasan) 

Dari Umar r.a., ia berkata: 
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"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Barang siapa 
mengenakan pakaian baru laiu membaca: 
Alhamdulillaahil ladzii kasaanii maa uwaarii bihii 'auratii 
wa atajar maiu bihii fli hayaatii. 
(Segala puil bagi Allah yang telah memberi pakaian kepadaku 
yang kupei punakan untuk menutup auratku dan memperindah 
diriku selama hayatku), kemudian ia mengambil pakaian yang 
sudah bekas lalu disedekahkannya, ia adalah dalam pemeliha- 
raan Allah, dalam perlindungan Allah dan dalam keadaan 
sabiliilah hidup dan matinya. " 

(H R. Tirmidzi) 

B*b V 

BACAAN MELIHAT TEMAN 
BERPAKA1AN BARV 

Dari Ummu Khalid bind Khalid r.a., ia berkata: 
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"Kepada Rasulullah saw. diserahkan beberapa pakaian ter- 
masuk baju khamishah yang berwama hitam. Ia bersabda: 
'Kepada siapa gerangan menurut pendapat kalian, akan kita 
kenakan pakaian khamishah ini'? Orang-orang berdiam diri, 
maka ia bersabda: 'Jemput dan bawa kemari Ummu Khalid.. 
Aku dijemput orang untuk menghadap Nabi saw., maka paka'- 
an itu dikenakannya langsung oleh tan annya sendiri kepada¬ 
ku. Ia bersabda. "Ablii wa akhliqii. (Pakailah sampai lusuh 
dan usang). Diucapkannya dua kali." 

(H.R. Bukhari) 

Dari Ibnu Umar r.a.: 

Nabi saw. melihat Umar mengenakan suatu pakaian, maka ia 
bersabda "Apakah pakaian ini baru atau sudah pernah dicu- 
ci?" Umar menjawab: "Sudah pernah dicuc '." Ia bersabda: 
"Pakailah yang baru, hiduplah terpuji, dan matilah sebagai 
yuhada yang berbahagia." 

(H.R. ibnu Majah dan ibnus Sunni) 

B*b VI 

CARA MEMAKA1 PAKAIAN BAN ALAS KAK1 
SERTA CARA MELEPASKANNYA 

Disuiiahkan memulai memakai pakaian, alas kaki, celana, dan 
I mi lain yang serupa, dengan mengambil posisi kanan dan 
inclcpaskan atau membukanya dimulai dengan mengambil 
posisi kiri. Demikian pula dalam bercelak, bersuci (siwak). 
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memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, 
mencukur kepala, mengucapkan salam dalam shalat, masuk ke 
mesjid, keluar dari W.C., berwudu, mandi, makan, minum, 
berjabat tangan, memberi isyarat kepada hajar aswad, meneri- 
ma pemberian, memberi sesuatu kepada orang lain, dan lain- 
lainnya. 

Dari Aisyah r.a., :a berkata: 

"Rasulullah saw. sangat mengagumi posisi kanan pada semua 
urusannya, pada bersuci, menyisir rambuu dan memasane 
alas kaki." 

(H R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

kan. Tangannya yang kiri untuk kamar kecil dan sesuatu 
yang kotor." 

(H.R. Abu Daud dan lain-lain dengan isnad sahih) 

Dari Hafshah r.a.: 
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"Sesungguhnya Nabi saw. menjadikan tangan kanannya untuk 
makanannya, minumannya, dan pakaiannya. Ia jadikan 
tangan kirinya untuk yang selain dari itu." 

(H.R. Abu Daud dan Baihaqi) 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Apabila kamu berpakaian dan apabila kamu berwuduj mulai- 
lah dari (anggota) sebelah kanan." 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, ibnu Majah dan Baihaqi) 

Masih banyak lagi hadis yang membicarakan bab ini. VMlaa- 
hu a'lam. 

B*b Vll 
BACAAM APABILA M£NAMGGALKAM 

PAKA1AM 

Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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"Sebagai penutup aurat anak Adam (manusia) dari pandang ■ 
an mata jin apabila ia hendak melepas pakaiannya ialah 
membaca: 
Bismillaahi ladzii laa iiaaha lllaa huwa. 
(Dengan nama Allah yang tiada TUhan selain Dia)." 

(H.R. ibnus Sunni) 

B&b Vlll 

BACAAN KETIKA KELVAK RVMAH 

Dari Ummu Salamah r.a.: 

4lJO ✓ ^ •»* 

"Sesungguhnya Nabi saw. apabila keluar dari rumahnya, ia 
membaca: 
Bismillaahi tawakkaltu 'alallaahi. Allaahumma inni 
a'uudzu bika an adhilla au udhalla, au adzilla au udzalla, 
au azhlima au uzhlama, au ajhala au yujhala 'alayya. 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari tersesat atau dise- 
satkan, erhina atau dihina, menganiaya atau dianiaya, men- 
jadi bodoh atau dibodohi orang). " 
(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa'i, dan ibnu Majah, Tirmidzi menyebutnya hadis 
hasan sahih). 

Menurut riwayat lain dari Abu Daud: 
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R'isulullah saw. tidak keluar dari rumahku (yakni Ummu 
Salamah) melainkan ia mengangkat pandangannya ke langit 
seraya berdoa. 
Allaahumma innii a’uudzu bika .... 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu ...dan seterusnya)." 
Menurut riwayat lainnya: "Apabila ia keluar dari rumah¬ 
nya ...." 

Wallaahu a’lam. 

Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa membaca — yakni apabila ia keluar dari ru¬ 
mahnya: 
Bismillaahi tawakkaltu ’alallaahi, wa laa haula wa laa 
quwwata illaa billaah. 
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(Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada 
daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah) akan dikatakan- 
lah kepadanya: 'Kama akan dicukupkan, dipelihara,dan dibe- 
ri hidayat', dan setan pun akan menyingkir darinya." 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Iain-lain, Tirmidzi mengatakannya sebagai 
hadis hasan). 

Dalam riwayat lain dari Abu Daud ditambahkan: "Maka ber- 
katalah setan kepada temannya: 'Apa yang akan kaudapatkan 
dari seseorang yang sudah mendapat petunjuk, kecukupan,dan 
perlindungan'?" 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. apabila keluar dari rumahnya, ia 
membaca: 
Bismillaahit tuklaanu 'alallaahi. Walaa haula walaa 
quwwata ilaa billaah.' 
(Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada-Nya. Tiada 
daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah." 

(H.R. Abu Daud dan ibnus Sunni) 

Bab IX 
BACAAM MEMASVK1RVMAH 

Disunahkan (mustahab) mengucapkan Bismillah, memperba- 
nyak ucapan zikir kepada Allah dan mengucapkan salam apa¬ 
bila memasuki sebuah rumah, baik ada orang atau tidak ada 
orang di dalamnya. 

Allah berfirman: 

TAJUAM AH AL-ADZKAR 

"Apabila kamu akan memasuki rumah, hendaklah kamu 
memberi salam kepada (penghuni-penghuninya yang berarti 
memberi salam) kepada dirimu, sebenar-benamya salam 
dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik." 

(Q.S. an-Nur [24]: 61) 

Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Hai Anakku, apabila kamu memasuki rumah keluargamu3be- 
rilah salam niscaya keberkatan berada padamu dan keluar- 
gamu.." 

(H.R. Tirmidzi, katanya hadis ini hasan sahih) 

Dari Abu Malik al-Asy'ari r.a., ia berkata, Rasulullah saw, 
bersabda: 
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"Apabila seseorang masuk rumah, hendaklah membaca: 
Allaahumma innii as'aluka khairal mauliji wa khairal 
makhraji. Bismillaahi wal ijnaa wa bismillaahi kharajnaa. 
Wa 'alallaahi rabbanaa tawakkalnaa. 

(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebcdk-baik 
tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan nama 
Allah kartd masuk dan dengan nama Allah kami keluar. Kepa- 
da Allah ya Tuhan kami bertawakal). Hendaklah ia meng- 
ucapkan salam kepada keluarganya. sesudahnya " 

(H.R. Abu Daud, hadisini tidak dinyatakan dhaif) 

Dari Abu Umamah A1 Baahili r.a., dari Rasulnllah saw., ia 
bersabda: 

"Ada tiga golongan yang mendapat pemeliharaan Allah Azza 
wa Jalla. 
(Pertama), seseorang yang pergi berperang fi sabilillah, ia 
mendapat pemeliharaan Allah hingga ia syahid lalu masuk 
surga atau ia kembali membawa pahala dan harta rampasan. 
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(Kedua), seseorang yang pergi ke mesjid maka ia mendapat 
pemeliharaan Allah hingga wafat lalu masuk surga atau 
kembali dengan membawa pahala dan kemenangan. (Ketiga), 
seseorang yang memasuki rumahnya sendiri dengan meng- 
ucapkan salam. Ia mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu 
wa tafala." 

(H.R. Abu Daud) 

Dari Jabir bin Abdillah r.a., ia berkata: 

"Aku mendengar Nabi saw. bersabda: Apabila seseorang me¬ 
masuki rumahnya, ia berzikir kepada Allah ketika mastik dan 
ketika makan, berkatalah setan (satu sama lain): (Hai kawan), 
tak ada tempat buat kamu untuk bermalam dan makan malam 
(bersama orang itu). Apabila ia masuk (rumah) tanpa zikir ke¬ 
pada Allah tarala ketika masuk, berkatalah setan: telah ter- 
sedia tempat bermalam bagi kamu. Apabila malam tidak ber¬ 
zikir, ia berkata lagi: telah tersedia bagi kamu tempat ber¬ 
malam dan hidangan makan malam." 

(H.R. Muslim) 

% 
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Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a., ia berkata: 

"Apabila Rasulullah saw. kembali ke rumahnya pada siang 
hari ia membaca: 
Alhamdu lillaahil ladzii kafaanii wa aawaanii. Wal hamdu 
lillaahil ladzii ath'amanii wa saqaanii. Walhambu lillaahil 
ladzii manna 'alayya, As'aluka an tujiiranii minannaar. 
(Segala puji bagi Allah yang memberikan kecukupan dan 
memberi tempat kepadaku. Segala puji bagi Allah yang mem¬ 
berikan nikmat kepadaku. Aku memohon kepada-Mu untuk 
melindungi diriku dari neraka). " 

(H.R. Ibnus Sunni, dengan isnad yang dhaif) 

Diriwayatkan di dalam kitab Muwaththa' Imam Malik bahwa 
disunahkan bagi seseorang yang memasuki rumah tidak ber- 
penghuni mengucapkan: 

Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillahish shaalihiin. 
(Semoga kesejahteraan terlimpah kepada kami dan kepada 
hamba-hamba Allah yang saleh). 
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BAb X 

BACAAM APABILA BAMGVN PADA 
MALAM HARI BAH PERG1 KE LVAR RVMAH 

Disunahkan apabila bangun tidur pada malam hari lalu keluar 
dari rumahnya, memandang ke langit dan membaca beberapa 
ayat terakhir dari surah Ali Imran, yaitu: 
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(Sesungguhnya tentang kejadian langit dan bumi dan pertu- 
karan malam dan siang menjadi tanda-tanda [kebesaran 
Allah] bagi orang-orang yang berakal. 

Yaitu orang-orang yang mengingat kepada Allah ketika berdi- 
ri, dudukfdan ketika berbaring; dan mereka memikirkan ke¬ 
jadian langit dan bumi, [sambil berkataj: "Ya Tuhan kami, se- 
kali-kali tidak Engkau ciptakan ini dengan percuma. Mahasu- 
«' Engkau, maka peliharalah kami dari neraka." 

Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan 
Ac neraka itu, sungguh orang yang Engkau hinakan. Kepada 
nr nng-orangyang zalirn itu tidak ada orang yang menolong. 

Ya Ihhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan 
orang \ang memanggil untuk beriman, [ia berkataj: "Ber- 
imanlah kepada Thhanmu. " Lalu kami pun beriman. Ya 1U- 
han kami, ampunilah dosa kami, hapuskan kesalahan kami 
dan bersama sama dengan orang yang baiklah wafatkan 
kami. 
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Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang Engkau 
janjikan kepada kami lewat rasul-rasul Engkau, dan jangan 
Engkau jadikan kami hina di hari kiamat. Sesungguhnya 
Engkau tidak memungkiri janji. Tuhan mereka mem- 
perkenankan doa mereka [seraya berfirman]: "Sesungguhnya 
Aku tidak menyia-nyiakan [pahala] amalan orang yang ber- 
amal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, se- 
bagian kamu dari sebagian yang lain. Orang-orang yang ber- 
hijrah dan diusir dari negerinya, lagi disakiti di dalam jalan 
[agama-Ku] dan mereka berperang dan terbunuh, se¬ 
sungguhnya Aku hapuskan segala kesalahannya dan Aku 
masukkan mereka ke surga yang mengalir sungai di bawahnya 
sebagai ganjaran dari sisi Allah. Di sisi Allah ada pahala 
yang baik." 

Jangan kau teperdaya oleh karena bolak-baliknya orang- 
orang kafir di negeri ini. 

[Yang demikian itu] adalah kesenangan yang sementara, 
kemudian tempat tinggal mereka adalah neraka dan itulah 
sejahat-jahat tempat. 

Akan tetapi, orang-orang yang takut kepada Allah, bagi 
mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka 
kekal di dalamnya, serta mendapat perlindungan di sisi Allah. 
Apa-apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang 
yang berbakti. 

Sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman ke¬ 
pada Allah dan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang 
diturunkan kepada mereka, sedang mereka dalam keadaan 
khusyuk kepada Allah. Mereka tidak menjual ayat-ayat Allah 
dengan harga yang sedikit. Bagi mereka ada pahala di sisi 
Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat segera dalam meng- 
hitung. 

Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan sabarlah 
melawan musuhmu serta berjagalah [di perbatasan negerimul 
dan takutlah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat- 
kan kemenangan). (Q.s. ah Imran |3i: 190 — 200) 

Keterangan di atas berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan 
Muslim kecuali tentang keterangan memandang ke langit 
hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari saja. 

Dari ibnu Abbas r.a.: 
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"Sesungguhnya Nabi saw. apabila bangun mengerjakan shalat 
Tahajudpada malam hari, ia pun berdoa: 
Allaahumma lakal hamdu, anta qayyimus samaawaati wal 
ardhi wa man flihinna. Wa lakal hamdu, laka mulkus sa¬ 
maawaati wal ardhi wa man flihinna. 
Wa lakal hamdu, anta nuurus samaawaati wal ardhi wa 
man flihinna, walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa 
liqaauka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan 
naaru haqqun wa Muhammadun haqqun was saa'tu haqqun. 
Allaahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa 'alaika 
tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu, wa ila- 
ika haakamtu, faghfirli maa qaddamtu wa maa akhkhartu 
wa maa asrartu wa maa a'lantu. 
Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru. Laa ilaha illaa anta. 

(Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Engkau Pencipta langit dan 
bumi serta apa yang ada padanya. 
Bagimu segala puji, bagi-Mu kerajaan langit dan bumi, serta 
apa yang ada padanya. 
Bagi-Mu segala puji, Engkau yang menyinari langit dan bumi, 
serta segala isinya. 
Bagi-Mu segala puji, Engkau Yang Mahabenar. Janji-Mu 
benar, bertemu dengan-Mu benar, firman-Mu benar, adanya 
surga benar, adanya neraka benar, Nabi Muhammad saw. 
benar, dan hari kiamat benar. 
Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, beriman, bertawakal, 
dan kepada-Mu aku kembali. Dengan izin-Mu aku menentang 
(musuh-Mu), kepada-Mu aku minta keputusan. Ampunilah 
dosaku yang telah kulakukan, yang akan datang, yang 
kurahasiakan, dan doa yang kulakukan secara terang- 
terangan. Engkaulah Yang Maha-awal dan Yang Maha-akhir. 
Tiada Tuhan kecuali Engkau)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Sebagian perawi menambahkan kalimat: 
"Wa laa haula wa laa quwwata illaa billah. 
(Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan izin Allah). ” 
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B«xb XI 

BACAAM KET1KA MASV/K WC 

Dari Anas r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. ketika memasuki tempat bu- 
ang air, beliau membaca: 
Allaahumma innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khabaa'its. 

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
setan khubuts dan setan khaba'its)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain Sahih Bukhari dan Muslim: 

Bismillaahi, Allaahumma innii a'uudzu bika minal 
khubutsi wal khabaa'its. 

(Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari setan khubuts dan setan khaba'its)." 

Dari Ali r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: 

"Sebagai penutup aurat anak Adam (manusia) dari pandang- 
an mata jin, apabila ia memasuki tempat buang air adalah 
membaca: Bismillah (Dengan nama Allah). " 

(HR. Tirmidzi, ia mengatakan bahwa isnad hadisnya tidak kuat) 
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Sebagaimana pada pasal-pasal terdahulu sudah kami jelaskan 
bahwa fadha'il (fadhilat amal) itu dapat dilaksanakan dengan 
dasar hadis dhaif. 

Bacaan tersebut di atas disunahkan mengucapkannya sebelum 
memasnlci tempat buang air yang menjadi tujuan, baik berupa 
bangunan atau yang terbuka di padang pasir. Ashhab Syafi'i- 
yah menerangkan bahwa membaca Bismillah disunahkan sebe- 
lum membaca: Allaahumma innii a'uudzu bika minal khubutsi 
wal khabaa'its. 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata: 

"Apabila Rasulullah saw. hendak memasuki tempat buang air 
ia membaca: 
Allaahumma innii a'uudzu bika minarrijsin najsil 
khabiitsil mukhbitsisy syaithaanir rajiim. 
(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kotoran dan najis yang jelek lagi menjelekkan yaitu setan yang 
terkutuk)." 

(H.R. Ibnus Sunni dan Thabrani) 

Bab XII 
LARAMGAM BERZIKIR DAN BERB1CARA 

KETIKA BVANG AIR 

Dimakruhkan berzikir dan berbicara ketika buang air (qadha 
hajat),baik di lapangan terbuka atau di dalam ruangan bangun¬ 
an kecuali bicara yang dianggap penting (pembicaraan daru- 
rat). Sampai-sampai ashab Syafi'iyah mengatakan: 
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"Apabila seseorang yang buang air itu bersin, tidak di- 
bolehkan membaca 'Alhamdulillah' dan tidak pula boleh men- 
jawab orang yang bersin dengan ucapan 'Yarhamukallah', 
menjawab salam dan menjawab azan. " 

Jika seorang yang buang air itu bersin lalu membaca AUiam- 
dulillah di dalam hatinya dengan tidak menggerakkan lidah, 
itu tidak mengapa. Demikian pula sama hukumnya berzikir 
ketika jimak. 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata: 

"Seorang laki-laki melewati Nabi saw., sedangkan Nabi saw. 
ketika itu sedang kencing. Orang itu memberi salam kepada- 
nya, maka Nabi saw. tidak menjawab salamnya." 

(H.R. Muslim) 

Dari Muhajir bin Qanfadz r.a., ia berkata: 

• 

“Aku datang kepada Nabi saw. sedang ia lagi buang air kecil, 
lalu kuucapkan salam kepadanya, tetapi ia tidak menjawab 
salamku sampai ia berwudu. Kemudian ia minta maafkepada- 
ku seraya bersabda • 'Sesungguhnya aku tidak suka berzikir 
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kepada Allah kecuali dalam keadaan suci'." 
(H.R. Abu Daud, an-Nasa’i, dan ibnu Majah dengan isnad-isnad sahih) 

B*b X111 
LARAMGAM MEMBERI SALAM KEPADA 

ORAMG VAMG SEDANG BV/ANG AIR 

Sahabat-sahabat kami (dari kalangan ulama Syafi’iyah) me- 
ngatakan makruh memberi salam kepada orang yang sedang 
buang air. 

Jika kepadanya ada orang yang memberi salam, tidak wajib 
ia menjawab salamnya, berdasarkan hadis riwayat ibnu 
Umar dan Muhajir yang tersebut pada bab terdahulu. 

Bab XIV 
BACAAN KELVAR DARI WC 

Tersebut di dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi 
pada kitab Sunan-sunan mereka: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. (sesudah keluar dari tempat 
buang air), beliau membaca: 'Ghufraanaka*. (Akn metnohon 
keampunan-Mu)." 

Diriwayatkan dari an-Nasa'i dan ibnu Majah (bacaan): 

Alhamdu lillaahil ladzii adzhaba'annil adzaa wa 'aafaanii. 
("Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran 
dariku dan menjadikan daku sehat wal afiat"). 
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Dari ibnu Umar r.a., ia berkata: 

"Apabila Rasulullah saw. sudah keluar dari tempat buang air, 
ia membaca: 
Alhamdu lillaahil ladzii adzaaqanii ladzdzatahuu, wa 
abqaa fiyya quwwatahuu wa dafa'a 'annii adzaah. 
(Segala puji bagi Allah yang telah memberi perasaan nyaman 
kepadaku, menetapkan kekuatan kepadaku, dan menyingkirkan 
kotoran [penyakit] dariku)." 

(H.R. lbnus Sunni dan Thabrani) 

B*b XV 

BACAAN KET1KA MENVANGKAN AIR WVDHV 

Disunahkan mengucap Bismillah ketika menuangkan air 
wudhu. 

B*b XVI 

BACAAN KETIKA BERWVDHV 

Disunahkan membaca Bisfnillahir rahmanir rahim pada per- 
mul ian berwudhu. Jika dibacanya Bismillah saja, juga sudah 
cukup. Sahabat-sahabat kami (ulama Syafi'iyah) mengatakan, 
|ik i kctmggalan membaca Bismillah pada permulaan berwu¬ 
dhu, dibaca pada pertengahannya. Jika ketinggalan sampai 
deiigan .elesai wudhunya, ia sudah ketinggalan tempat 
mcktdkkannya, karena itu tidak perlu lagi membacanya. Ada- 
pun wudhunya adalah sah, baik ditinggalkannya dengan senga- 
ja atau kartna lupa. Inilah pendapat dari mazhab kami dan 
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pendapat jumhur ulama. 

Banyak sekali hadis dhaif yang diriwayatkan orang tentang 
raengucapkan Bismillah pada wudhu ini. 

Ahmad bin Hanbal berkata: 

"Tidak ada suatu hadis yang tsabit yang %uketdhui tentang 
Bismillah di dalam wudhu." 

Di antara hadis dhaif itu: 

1. Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw.: 

"Tidak (sempuma) wudhu bagi orang yang tidak menyebut 
nama Allah." 

(H.R. Abu Daud dan lain-lain) 

Hadis di atas diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Zaid, Abu 
Sa'id, Aisyah, Anas bin Malik dan Sahl bin Saad. 

Hadis-hadis tentang Bismillah itu diriwayatkan juga oleh al- 
Baihaqi dan lain-lain, tetapi semuanya dinyatakan sebagai 
hadis dhaif. 

cPasal cPertama 

Syekh Abul Fath Nashr al-Maqdisi menyatakan, bahwa sunah 
bagi orang yang berwudhu membaca: 

• S " J J • s' f's" if 

Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. 
Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh. 
(Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Ma- 
haEsa, tiada sekuktu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Nabi 
Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya), pada permulaan 
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\ 

berwudhu sesudah membaca Basmalah (Bismillaahir Rahmaa- 
nir Rahiim). \ 

Membaca bacaan tersebut di atas tidak ada salahnya hanya 
tiHalr ada dasarnya berupa sunah Rasul. Kami juga tidak per- 
nah tahu adanya sahabat-sahabat kami selain dia yang menya¬ 
takan hukum sunahnya itu. 

yfoUaahu a’lam. 

cpasal deduct 

Setelah selesai berwudhu disunahkan membaca: 

Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. Wa 
asyhadu anna Muhammad 'abduhuu wa rasuuluh. 
AUaahummaj' alnii niinat tawwaabiina waj'alnii minal 
mutathahhiriin. Subhanakallahumma wa bihamdika. 
Asyhadu allaa ilaaha illaa anta, astagfiruka wa atuubu ilaika. 

(Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Yang 
Malta Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Nabi 
Muhammad itu adalah hamba dan Rasul-Nya. 
Ya Allah, jadikanlah aku tergolong di antara orang-orang 
yang tobat /kepada-Mu] dan jadikanlah aku termasuk di anta¬ 
ra orang-orang yang menyucikan diri. 
Mahasuci Engkau, ya Allah dan segala puji bagt-Mu. Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon 
keampunan-Mu dan aku bertobat kembali kepada-Mu). 
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Dari Umar bin Khaththab r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Barang siapa sesudah berwudhu membaca: 
Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wahdahuu laa syariika lah, 
Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh. 
(Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang Maha 
Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan Aku bersaksi bahwa Nabi 
Muhammad itu adalah hamba dan rasul-Nya), dibukakan ba- 
ginya pintu surga yang delapan buah itu, sehingga ia boleh 
memilih dcu pintu manayang hendak ia masuki. " 

(H.R. Muslim) 

Riwayat Tirmidzi menambahkan: 

Allaahummaj'alnii minat tawwaabiina waj'alnii minal 
mutathahhiriin. 

(Ya Allah, jadikanlah aku tergolong orang-orang yang tobat 
[kepada-Mu] dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang 
menyucikan diri-Mu). 

Adapun bacaaniSubhaanakallahumma wa bihamdika ... dan 
seterusnya. ” Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan lain-lain dengan 
isnad dhaif. 

Dari ibnu Umar r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: 
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"Barang siapa setelah selesai berwudhu kemudian membaca: 
Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah. . 
Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh. 
Sebelum ia bercakap-cakap, diampuni dosanya yang terjadi 
antara dua wudhu." 

(H.R. Ad-Daruquthni dengan isnad dhaif) 

Dari Anas r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

Barang siapa berwudhu dengan sebaik-baiknya kemudian 
membaca: 
Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah. 
Wa a yhadu anna Muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh. 
7 iga kali, dibukakan baginya pintu surga yang delapan buah 
Itu, sehingga ia boleh memilih dari pintu yang hendak ia ma¬ 
suki. " 

(H. R. Ahmad, ibnu Majah, dan ibnus Sunni dengan isnad dhaif) 

lbnus Sunni meriwayatkan dengan isnad dhaif dari Usman bin 
Affan r.a. bahwa syahadat — Asyhadu allaa ilaaha illallaah 
— dibaca tiga kali. 
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Syekh Nashr al-Maqdisi mengatakan bahwa zikir-zikir terse- 
but dibaca bersama-sama dengan selawat. 

Allaahumma shalli wa sallim 'alaa Muhammadin wa 'alaa 
aali Muhammad 

. (fa Allah, Umpahkanlah selawat [kemuliaan atau rahmatj dan 
kesejahteraan atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi 
Muhammad). 

Sahabat-sahabat kami (ulama Syafi'iyah) menyatakan bahwa 
zikir-zikir itu dibaca dengan sikap menghadap kiblat. 

^asal ^etiga 

Adapun doa-doa yang dibaca ketika mencuci atau menyapu 
anggota wudhu, satu pun tidak pemah ditemukan dalam hadis 
Nabi saw. Akan tetapi, ulama-ulama fikih berpendapat, di- 
sunahkan membaca beberapa doa ketika mencuci atau 
menyapu anggota wudhu. 

Doa-doa itu bersumber dari ulama-ulama salaf dengan versi 
yang berbeda-beda, ada yang panjang dan ada yang pendek. 
Secara jelasnya doa-doa itu adalah sebagai berikut: 

1. Sesudah membaca basmalah disambung dengan: 

A1 hamdu lillaahil ladzii ja'alal maa'a thahuuraa. 
(Segalapuji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci lagi 
menyucikan). 

2. Ketika akan berkumur-kumur dibaca: 
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Allaahumma asqinii min haudhi nabiyyika shallallaahu 
'alaihi wa sallama ka'asan laa azhma'u ba'dahuu abadaa. 

(Ya Allah, berilah aku segelas minimum dari telaga [haudh] 
Nabi-Mu saw. agar tidak haus selama-lamanya sesudah itu). 

3. Ketika akan memasukkan air ke lubang hidung dibaca: 

Allaahumma laa tahrimnii raa ihata na'iimika wa jannaatika. 
(Ya Allah, jangan Kauhalangi aku buat mencium harumnya 
nikmat dan surga-Mu). 

4. Ketika akan mencuci muka dibaca: 

2 j ^ In 

y of J 

• 

Allaahumma bayyidh wajhii yauma tabyadhdhu wujuuhun 
wa taswaddu wujuuhun. 
(Ya Allah, jadikanlah mukaku putih berseri pada hari di mana 
ada wajah putih berseri, dan ada pula wajah-wajah yang 
h, tarn merengut). 

1 Ketika akan mencuci kedua tangan dibaca: 

<>f\\ 
0 



Allaahumma a'thinii kitaabii bi yamiiniL Allaahumma laa 
tu’thinii kitaabi bi syimaalii. 

(Ya Allah, berikan kepadaku kitabku dengan disambut oleh ta- 
ngan kananku. Ya Allah, jangan Kauberikan kepadaku kitab¬ 
ku yang disambut dengan tangan kiriku). 

6. Ketika akan menyapu kepala dibaca: 

Allaahumma harrim sya’rii vva basyarii 'alannaari wa 
azhillanii tahta 'arsyika yauma laa zhilla illaa zhilluka. 

(Ya Allah, peliharalah rambut dan kulitku dan api neraka. 
Lindungi aku di bawah arasy-Mu pada hari yang tidak di- 
temukan perlindungan kecuali perlindungan-Mu). 

7. Ketika akan menyapu kedua telinga dibaca: 

Allaahummaj'alnii minal ladziina yastami'unalqaula fa 
yattabi'uuna ahsanah. 
(Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mem- 
perhatikan nasihat lalu mengikuti yang baik-baiknya). 

8. Ketika akan mencuci dua kaki dibaca: 

Allaahumma tsabbit qadamii 'alashshiraati. 
(Ya Allah, t tapkan kakiku [tidak tergelincir] di atas shiratha 
[titian]). 
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Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., ia berkata: 

"Kubawakan air wudhu imtuk Rasuhillah saw., maka ia pun 
berwudhu, lalu kudengar ia berdoa: 
Allaahummaghfirlii dzanbii, wa wassillii fii daarii wa 

baarik lii fii rizqii. 
(Ya Allah, ampuni dosaku, lapangkan rumah tanggaku, dan 
berilah k berkatan pada rezekiku). 
Aku bertanya: 'Wihai Nabi Allah, kudengar engkau berdoa 
memohon ini dan itu? 
la bersabda menjawab: 'Apakah masih ada di antaranya yang 
ketinggalan'?" 

(H.R. an-Nasa'i dan ibnus Sunni dengan isnad sahih) 

lbnus Sunni memuat hadis ini dalam kitabnya pada "Bab Ba¬ 
taan Nabi Saw. Ketika Berwudhu", sedangkan an-Nasa'i me- 
nusukkan di dalam kitabnya pada "Bab Bacaan Nabi Saw. 
Sc udah Selesai Berwudhu", keduanya dimungkinkan 
k< hcnarannya. 

B*b XVII 
BACAAN MANB1 

Disunahkan bagi orang yang mandi membaca semua bacaan 
yang tclah kami sebutkan ketika berwudhubaik basmalah atau 
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lainnya. Tidak ada perbedaan baik mandi karena junub, kare- 
na haid atau lainnya. 

Ada di antara sahabat kami yang mengatakan, jika ia mandi 
junub atau haid dibenarkan membaca basmalah, tetapi penda- 
pat yang masyhur disunahkan membaca basmalah itu. Hanya 
saja bagi orang yang junub atau haid tidak dibolehkan memba¬ 
ca basmalah ketika ia berniat membaca al-Qur'an. 

B*b XV111 
BACAAM BEKTAYAMVM 

Disunahkan bagi orang yang bertayamum ketika memulai ta- 
yamumnya membaca basmalah. Jika yang bertayamun itu ada- 
lah orang yang junub atau haid, berlakulah keterangan kami 
yang tersebut pada "Bab Bacaan Mandi". 

Adapun bacaan syahadat sesudah selesai bertayamum, zikir- 
zikir lainnya dan doa-doa ketika akan menyapu muka dan ke- 
dua tangan, tidak pemah kutemukan keterangan dari para ash- 
hab (ulama Syafi'iyah) dan ulama-ulama lainnya. Yang jelas 
berlaku hukumnya sebagaimana hukum yang kami sebutkan 
pada "Bab Bacaan Wudhu", sebab tayamum adalah cara 
bersuci sebagaimana wudhu. 

B*b XIX 
BACAAM FETCG1 KE MESJ1D 

Pada Bab Kedelapan sudah kami jelaskan bacaan apabila ke- 
luar dari rumah dengan tujuan ke mana jua pun pergi. Apa¬ 
bila seseorang keluar dari tempat tinggalnya menuju mesjid 
maka disunahkan pula ia membaca zikir ke luar rumah itu 
dan ditambah dengan bacaan berupa zikir yang tersebut di 
bawah ini. 
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"Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Muslim ten- 
tang hadis yang panjang dari Ibnu Abbas r.a. mengenai ber- 
malamnya ibnu Abbas di rumah Maimunah (istri Nabi saw.) 
yaitu saudara perempuan ibunya. Di dalam hadis itu dicerita- 
kannya tentang tahajud Nabi saw., lalu ia menyambung ceri- 
ta: Maka muazin mengumandangkan azan subuh, keluarlah 
Nabi saw. menuju (tempat) shalat sambil berdoa: 
Allaahummaj'alfii qalbii nuuraa, wa fii lisaanii nuuraa, waj'al 
111 Hum'll nuuraa, waj’al fii basharii nuuraa, waj’al min khalfii 
nuuraa, wa min amaamii nuuraa, waj’ al min fauqii nuuraa, 
wa min tahtii nuuraa. AUaahumma a’thinii nuuraa. 

(Ya Allah, jadikanlah cahaya berada dalam hatiku, cahaya 
berada dalam lidahku. Jadikanlah cahaya berada pada pende- 
ngaranku. Jadikanlah cahaya berada dibelakangku dan cahaya 
berada di mukaku. Jadikanlah cahaya berada diatasku dan cahaya 
berada dibawahku. Ya Allah berilah cahaya kepadaku. ” 
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cahaya berada di bawahku. Ya Allah, berilah cahaya kepada- 
ku)." 

Dari Bilal r.a., ia berkata: 

"Apabila Rasulullah saw. pergi menuju (tempat) shalat, ia 
membaca: 
Bismillaahi aamantu billaah,Tavvakkaltu 'alallaah. Laa haula 
vva laa quwwata illaa billaah. Allaahumma bi haqqissaailiina 
'alaika vva bi haqqi makhrajii haazdzaa. Fa innii lam akh- 
rujhu asyaran wa laa batharan vva laa riyaa'an vva laa sum- 
'atan, kharajtubtighaa'a.mardhaatika wattiqaa'a sakhatika. 
As'aluka an tu'iidzanii minannaari vvatudkhilanil jannah. 

(Dengan nama Allah, aku beriman kepada-Nya. Aku bertawa- 
kal kepada-Nya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin- 
Nya. Ya Allah, dengan menyebut hak orang-orang yang me- 
mohon berdoa kepada-Mu dan hak tempat keluarku ini, se- 
sungguhnya aku menuju tempat ini tidak dengan perasaan 
angkuh, tidak dengan mengingkari nikmat, tidak dengan hati 
yang riya}dan tidak pula karena sum'ah. Aku menuju tempat 
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ini karena mengharap keridaan-Mu dan khawatir akan ke- 
murkaan-Mu. Aku bermohon kepada-Mu agar Engkau melin- 
dungiku dari neraka dan memasukkan aku ke dalam surga)." 

(Hadis dhaif riwayat ibnus Sunni) 

Hadis di atas dikatakan dhaif karena di antara perawinya ter- 
dapat al-Waazi' bin Naafi al 'Uqaili yang telah disepakati ke- 
dhaifan riwayatnya. 

Dengan makna yang sama diriwayatkan pula oleh 'Athiyyah 
al-'Aufi dari Abu Sa'ad al-Khudri r.a. dari Rasulullah saw., 
tetapi 'Athiyyah dikenal pula sebagai seorang yang dhaif. 

B*b XX 
BACAAN KET1KA MASV/K DAN KELVAR MTSJJD 

Disunahkan ketika akan memasuki mesjid membaca: 

A'uudzu billaahil 'azhiim, wa bi wajhihil kariimi wa 
^iilthaa nihil qadiimi minasy syaithaanir rajiim. Alhamdu 
till mli. Allaahumma shalli wa sallim 'alaa Muhammadin 
wa ’iilaa aali Muhammad. Allaahummaghfir lii dzunuubi 
w i flnli lii abwaaba rahmatika. 
(Aku btrlindung kepada Allah Yang Mahabesar. Kepada wa- 
fah Nva Yang Mahamulia dan kerajaan-Nya yang qadim 
luzahl dari setan terkutuk. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, 
limpahkan selawat dan sejahtera atas Nabi Muhammad saw. 
dan kduarganya. Ya Allah, ampuni dosaku dan bukakan 
kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu). 
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Kemudian membaca basmalah dan mulai memasukinya de- 
ngan kaki kanan. 

Apabila keluar dibaca lagi zikir tersebut di atas dengan meng- 
ubah kata terakhir rahmatik digant' dengan fadhlik seraya men- 
dahulukan kaki kiri ketika keluar. 

Dari Abu Humaid atau Usaid r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Apabila salah seorang dari kalian memasuki mesjid hendak- 
lah ia mengucapkan salam atas Nabi saw. kemudian memba¬ 
ca: 
Allaahummaftah lii abwaaba rahmatik 
(Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu)." 

Apabila keluar rumah hendaklah membaca: 
Allaahumma innii as'aluka min fadhlik 

(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia kepada-Mu). 
(H.R. Muslim, Abu Daud, an-Nasa'I, ibnu Majah, dan lain-lain dengan isnad sahih. 
Hanya saja dalam riwayat Muslim tidak terdapat anak kalimat "hendaklah ia 
mengucapkan salam atas Nabi.") 

Menurut riwayat ibnus Sunni: 
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"Apabila keluar (dari mesjid), hendaklah ia mengucap salam 
atm Nabi saw. Dan membaca: 
Allaahumma a'idznii minasy syaithaanir rajiim 
(Ya Allah, Undungi daku dari setan terkutuk). " 

(Riwayat ini juga disebabkan oleh ibnu Majah, ibnu Khuzaimah, dan ibnu Hibban) 

Dari Abdullah bin Amr al-Ash r.a., dari Nabi saw.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila ia memasuki mesjid 
dibacanya: 
A'uudzu billaahil 'azhiimi, wa bi wajhihil karimi wa 
nnlthaanihil qadiimi minasy syaithaanir rajiim 
In bersabda: Apabila seseorang membaca zikir ini, berkatalah 
set an: 'la terpelihara dariku selama hari ini'. 

(H.R. Abu Daud dengan isnad jayyid) 

1 t.ii i Anas r.a., ia berkata: 
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* 

"Apabila Rasulullah saw. masuk ke mesjid, ia membaca: 
Bismillaahi, Allaahumma shalli 'alaa Muhammad 
dan apabila ia keluar dibacanya: 
Bismillaahi, Allaahumma shalli 'alaa Muhammad." 

* (H.R. ibnus Sunni) 

Tentang membaca selawat ketika masuk dan keluar ke dan 
dari mesjid diriwayatkan pula oleh ibnu Umar. 

Dari Abdullah bin Hasan dari ibunya, dari neneknya, ia ber- 
kata: 

"Apabila Rasulullah saw. masuk ke mesjid ia mengucapkan 
puji kepada Allah ta'ala, mengucapkan basmalah,dan mem¬ 
baca: 
AUaahummaghfir lii waftah lii abwaaba rahmatik 
Apabila ia keluar dibacanya pula zikir seperti tersebut di atas 
(yaitu kalimat puji dan basmalah) serta doa: J 
AUaahummaftah lii abwaaba fadhlik." 

(H.R. ibnus Sunni) 
. i 

Dari Abu Umamah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian hendak 
keluar dari mesjid, tentara iblis saling memanggil dan ber- 
kumpul sebagaimana lebah berkumpul di sarangnya Apabila 
salah seorang dari kalian sudah berdiri di depan pintu mesjid, 
hendaklah ia membaca doa: 
Allaahumma innii a'uudzu bika min iblnsa wa junuudih 
(Ya Allah, sesungguhnya aku bertindung kepada-Mu dari iblis 
dan tentara-tentaranya) karena jika doa ini dibaca, iblis 
lidak dapat menyusahkan." 

(H.R. ibnus Sunni) 

B*b XXI 
BEnzwm DALAM MESJID 

Disunahkan memperbanyak zikir kepada Allah di dalam mes¬ 
jid seperti tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan lain-lain zikir, serta 
memperbanyak membaca al-Qur'an. Di antara yang disunah¬ 
kan pula dilaksanakan di dalam mesjid adalah mempelajari 
hadis-hadis Rasulullah saw., ilmu fikih,dan ilmu-ilmu syariat 
lainnya. 

Firman Allah: 
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"Di mesjid-mesjid yang telah diperintahkan oleh Allah untuk 
dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, beberapa 
orang laki-laki bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan 
pada waktu petang." 

(Q.S. an-Nur [24]: 36) 

Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, 
sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." 

(Q.S. al-Hajj [22]: 32) 

Barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di 
sisi Allah, itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya." 

(Q.S. al-Hajj [22]: 30) 

Dari Buraidah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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"Sebenarnya mesjid-mesjid itu dibangun dengan fungsi seba- 
gmmana semula ia dibangun. " 

(H. R. Muslim) 

Dari Anas r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda kepada seorang 
Arab dusun (Badui) yang kerning di dalam mesjid: 'Sesung¬ 
guhnya mesjid-mesjid ini tidak sesuai bagi sesuatu seperti 
kerning ini dan tidak pula bagi suatu kotoran. Sesungguhnya 
ia (dibangun) untuk zikir kepada Allah ta'ala dan membaca 
Qur'an." 

(H.R. Muslim) 

Scyogianya bagi orang yang duduk di dalam mesjid berniat 
ruk.it. Menurut pendapat kami, i'tikaf itu sah dengan berhenti 
M'liauar di dalam mesjid. 

Malalian para ashhab mengatakan, bahwa pahala i'tikaf sudah 
didapaikan oleh orang yang masuk ke mesjid hanya dengan 
hn Ian kemudian terus keluar, tanpa berhenti. Maka menurut 
(janI im seyogianya bagi orang yang berjalan di mesjid pun 
agai berniat i'tikaf supaya memperoleh fadhilahnya. Tentu 
s«ja yang paling afdal berhenti dulu sebentar. 
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Seyogianya bagi orang yang duduk di dalam mesjid melaku 
kan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap apa saja yang ia 
lihat. Hal ini walaupun di luar mesjid wajib dilaksanakan, 
tetapi di dalam mesjid lebih-lebih lagi, demi menjaga kehor- 
matan, keagamaa ,dan kesucian mesjid. 

Para ashab menerangkan: "Barang siapa masuk ke mesjid 
lalu tidak dapat/berkesempatan melakukan shalat tahiyat mes¬ 
jid baik karena berhadas kecil atau kesibukan lainnya, disu- 
nahkan baginya membaca empat kali: 

Subhaanallaahi wal hamdu lillaahi vva laa ilaaha illallaahu 
wallaahu akbar 
(Mahasuct Allah, segala puji bagi-Nya, tiada TUhan selain 
Allah,dan Allah Mahabesar). 

Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa tidak ada salahnya 
membaca zikir tersebut di atas. 

B*b XXII 
BOA NADI DAG1 OllANG YANG 

MENCAB1 BAN ) VAL DELI BAHANG 
B1BALAM MESJID 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Ras lullah saw. bersabda: 

"Barang siapa yang mendengar seseorang memanggil-mang- 
gil mencari barang yang hilang di dalam mesjid, hendaklah ia 
membaca 
Laa radda hallaahu 'alaika 
(Semoga Allah tidak mengembalikarmya kepadamu). Sebab 
mesjid-mesjid itu tidak dibangun untuk keperluan itu. " 

(H R. Muslim) 

Dari Buraidah r.a.: 

"Sesungguhnya seorang laki-laki pernah berseru-seru di da¬ 
lam mesjid, katanya: 'Siapa yang memanggil unta yang meroh 
sehingga sekarang ia hilang'? 
Nabi saw. bersabda: 'Semoga kamu tidak menemukannya. Se¬ 
sungguhnya mesjid-mesjid ini dibangun dengan fungsi seba- 
gaimana semula ia dibangun'. " 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersab¬ 
da: 
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"Apabila kalian metihat orang berjual beli di dalam mesjid, 
katakanlah: 
Laa arbahallaahu tijaarataka 
(Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perda- 
ganganmu). 
Apabila kalian melihat orang yang memanggil-manggil men- 
cari (binatang atau barangnya) yang hilang di dalam mesjid, 
katakanlah: 
Laa raddallaahu 'alaika 

(Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu)." 
(H.R. Tirmidzi) 

B*b XX111 
BACAAN KET1KA MEKDENGAK 

SYA1K YANG TIDAK BA1K 

Dari Tsauban r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

1/1 ‘l< j 

"Siapa saja yang kalian lihat menyuarakan syair (yang tidak 
baik isinya) di dalam mesjid, maka katakanlah kepadanya: 
Fadhdhallaahu faaka (Semoga Allah menutup mulutnya), tiga 
kali. " (H.R. ibnus Sunni) 

XXIV 
FADHILAH AZAN 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

102 TARJAMAH AL-ADZXAR 

"Sekarang manusia tahu tentang (keutamaan) yang terdapat 
pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dean 
mendapatkannya kecuali dengan berundi, pasti mereka laksa- 
nakan undian itu." 

(H.R, Bukhari dan Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersab¬ 
da: 

"Apabila panggilan azan untuk shalat telah dikumandangkan 
orang, mundurlah setan sambil terkentut-kentut sampai ia 
tidak mendengar panggilan azan itu lagi. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Mu’awiyah r.a., ia berkata, aku mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: 

"Orang-orang yang azan, nanti pada hari kiamat adalah 
rirang yang paling luhur derajatnya. " 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., ia berkata, aku mendengar 
Rnsulullah saw. bersabda: 
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Jf. ''is'1? 

s)bQ 

"Tiada terdengar suara muazin oleh jin, tidak oleh manusia, 
dan tidak pula oleh sesuatu melainkan (semua) bersaksi untuk 
dia pada hari kiamat." 

(HR Bukhari) 

Masih banyak lagi hadis yang membicarakan fadhilah azan. 

Para ashab berselisih pendapat tentang mana yang lebih af- 
dal , apakah azan atau imamah (menjadi imam). Ada empat 
pendapat tentang masalah ini: 

Pertama : Yaitu pendapat yang ashah (lebih sahih), azan le¬ 
bih afdal daripada imamah. 

Kedua : Imamah lebih afdal daripada azan. 

Ketiga : Sama-sama afdal , tidak lebih dan tidak kurang 
antara satu dengan lainnya. 

Keempat: Jika ia mengetahui bahwa dirinya memenuhi sya- 
rat untuk menjadi imam, maka imamah lebih af¬ 
dal . Kalau tidak, maka azan lebih afdal buat 
dia. 

Allaahu akbar empat kali. Kemudian dikumandangkanlah 
ulangan syahadat itu dengan nyaring. 

Disunahkan pula mengucapkan tatswib sesudah membaca 
Hayya 'alal falaah. Tatswib ialah kalimat yang berbunyi Ash- 
shalaatu khairum minan nauum dua kali. Tentang tarji' dan 
taswib ini banyak hadis yang menerangkannya. 

Sekiranya seorang muazin meninggalkan tarji' dan tatswib, 
azannya sah hanya saja ia meninggalkan suatu keutamaan iba- 
dah (afdhaliyah). 

Tidak sah azan kanak-kanak yang belum mumayyiz (belum 
dapat membedakan antara baik dan buruk), azan perempuan 
dan azan orang kafir. Sekiranya seorang yang kafir itu mem¬ 
baca atau mengumandangkan lafal azan lalu sampai kepada 
kalimat syahadat, maka ia spontan menjadi seorang Islam. 
Demikian menurut pendapat yang sahih dan mukhtar (terpi- 
lih). Sebagian para ashab mengatakan, tidak menjadi Islam 
orang kafir itu. 

Mengenai azan orang kafir itu tidak diperselisihkan tentang ti¬ 
dak sahnya. Karena sebelum ia membaca syahadat, kalimat 
takbir dalam azan itu dibacanya ketika ia masih dalam keada- 
an kafir. 

Masalah ini secara panjang lebar tersebut di dalam kitab-kitab 
fikih. 

B*b XXV 
LAFAL AZAM 

Lafal azan itu sudah masyhur di kalangan umat Islam dan 
disunahkan membaca tarji' bersama-sama azan. Tarji' ialah 
membaca kalimat syahadat Asyhadu allaa ilaaha illal laah dua 
kali, Asyhadu anna Muhammadar rasuulullaah dua kali, de¬ 
ngan suara rendah yang cukup didengarnya sendiri dan orang 
yang dekat dengan dia sesudah mengumandangkan takbir 

B*b XXVI 
LAFAL 1QAMAH 

Menurut pendapat yang sahih dan terpilih (mukhtar) sesuai 
dengtn liadis-hadis sahih bahwa iqamah itu terdiri atas sebe- 
las kalimat, yaitu: 
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Allaahu akbar, Allaahu akbar. Asyhadu allaa ilaaha 
ilallaah. Asyhadu anna Muhammadar rasulullaah. Hayya 
'alash shalaah. Hayya 'alal falaah. Qad qaamatish shalaah. 
Qad qaamatish shalaah. Allaahu akbar, Allaahu akbar. 
Laa ilaaha illallaah. 
(Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Aku bersaksi bahwa 
tiada TUhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muham¬ 
mad itu Rasul Allah. Marilah melaksanakan shalat. Marilah 
meraih kemenangan. Sesungguhnya shalat sudah hampir didi- 
rikan. Sesungguhnya shalat sudah hampir didirikan. Allah 
Mahabesar, Allah Mahabesar. Tiada TUhan selain Allah). 

cpasal cPerlama 

Azan dan iqamat sunah hukumnya berdasarkan pendapat yang 
sahih dari mazhab Syafi'i, baik azan Jumat atau azan lainnya. 
Memang ada sebagian ashab yang berpendapat fardu kifayah 
dan ada pula yang berpendapat bahwa keduanya fardu kifayah 
hanya pada shalat Jumat. 

Sekiranya kita katakan fardu kifayah, lalu ada suatu negeri 
Islam yang seluruh penduduknya meninggalkan keduanya, 
maka mereka harus dipaksa atau diperangi. Sekiranya kita 
katakan sunah tentu mereka tidak akan diapa-apakan. Karena 
sama saja dengan sunah ba'da dan qobla Zuhur atau yang 
seumpamanya. 

Sebagian ashab ada pula yang berpendapat bahwa mereka 
harus dipaksa atau diperangi karena menyangkut masalah syi- 
ar Islam. 

^aso/^Kedua 

Disunahkan mentartilkan azan dan mengumandangkannya de¬ 
ngan suara nyaring. Tetapi sebaliknya disunahkan memperce- 
pat bacaan iqamat dan merendahkan suara azan. Disunahkan 
seorang muazin itu yang baik suaranya, kepercayaan, peme- 
gang teguh suatu amanat, disiplin waktu dan suka berbuat 
baik. 

Disunahkan bagi orang yang azan dan iqamat itu berdiri di 
tempat yang tinggi, menghadap kiblat dan dalam keadaan 
suci. Sekiranya ia azan atau iqamat dengan cara membela- 
kangi kiblat, duduk, berbaring, berhadas kecil atau junub, sah 
azannya tetapi makruh hukumnya. Dalam keadaan junub azan 
lebih makruh baginya dan iqamat dalam keadaan tersebut 
lebih makruh lagi. 

^PqsgI 9Cetiga 

Azan tidak dikumandangkan kecuali untuk shalat yang lima 
waktu, yaituSubuh, Zuhur,Asar, Magrib danlsya, baik shalat 
yang tunai atau qadha, baik yang dilaksanakan di negeri tem¬ 
pat tinggalnya atau di perjalanan dan baik sendirian atau ber¬ 
jamaah. 

Apabila sudah ada seseorang yang azan cukup bagi lainnya. 
Apabila seseorang mengqadha beberapa shalat yang ketinggal- 
an dalam satu waktu cukup azan pada shalat yang pertama 
saja dan iqamat pada setiap kali shalat. Apabila shalat dikerja- 
kan dengan jamak cukup azan pada shalat pertama dan iqamat 
pada shalat berikutnya. 

Adapun selain shalat yang lima waktu tidak dikumandangkan 
!/*n. pendapat ini disepakati tanpa khilafiah. Sebagai ganti 
i/an disunahkan mengumandangkan kalimat Ashshalaatu jaa- 
mi ah (Marilah kita shalat berjamaah) untuk beberapa shalat 
Bunah fertcntu. Misalnya shalat Id, shalat gerhana, shalat min- 
tu hujan dan lain-lain yang dikerjakan dalam berjamaah. Di 
unuranya ada pula yang tidak disunahkan menyerukan kalimat 
Ashshalaatu jaami'ah, seperti shalat sunah rawatib dan shalat 
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sunah mutlak. Di antaranya ada yang dikhilafiahkan seperti 
shalat Tarawih dan shalat Jenazah. Menurut qaul yang lebih 
sahih disunahkan pada Tarawih tidak sah pada shalat Jenazah. 

cPqsg1 cKeempat 

Tidak sah iqamat kecuali waktu shalat yang bersangkutan su- 
dah masuk dan ketika hendak memulai shalat. Tidak sah azan 
kecuali sesudah waktu shalat masuk, kecuali shalat subuh 
maka azan boleh dikumandangkan sebelum waktunya tiba. 

Terjadi khilafiah mengenai waktu yang dibolehkan tersebut 
qaul yang ashhab (lebih sahih) waktunya sesudah lewat tengah 
malam. Ada yang mengatakan ketika sahur. Ada yang menga- 
takan sepanjang malam. Ada yang mengatakan sesudah berla- 
lu dua pertiga malam. 

^Pasal 96elima 

Dalam rangkaian melaksanakan shalat, wanita dan band ha- 
nya membaca iqamat saja, mereka tidak dibolehkan mengu- 
mandangkan azan, karena mereka dilarang menyaringkan 
suara. 

B*b XXVII 
BACAAM KETIKA MENDENGAK 
SEKVAN AZAN DAN 1QAMAH 

Disunahkan bagi orang yang mendengar seruan azan dan iqa¬ 
mat menyahut sebagaimana yang diucapkan oleh muazin dan 
muqim (orang yang menyerukan iqamat) itu, kecuali pada 
kalimat Hayya 'alash shalaah dan Hayya 'alal falaah. Pada 
setiap kali berakhir dua macam kalimat itu dikumandangkan 
disahut dengan Laa haula wa laa quwwata illaa billaah. 
(Tiada daya dan kekuasaan kecuali dengan izin Allah). 

Demikian pula pada setiap kali berakhir dikumandangkan ka¬ 
limat Ash-shalaatu khairum minan nauum (Shalat itu lebih 
baik daripada tidur) disahut dengan Shadaqta wa barirta 
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(Engkau benar dan engkau telah berbuat baik). Ada yang me¬ 
ngatakan bahwa kalimat itu disahut dengan Shadaqa rasuulul- 
laahi shallallaahu 'alaihi wa sallama, ashshalaatu khairum 
minan nauum (Rasulullah saw. itu benar, shalat itu lebih baik 
daripada tidur). 

Kalimat iqamat yang berbunyi Qad qaamatish shalaatu Qad 
qaamatis shalaah disahut dengan Aqaamahallaahu wa adaa- 
mahaa (Semoga Allah menegakkan dan mengekalkannya). 
Pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar rasulullaah disahut 
dengan Wa ana asyhadu anna Muhammadar rasuulullaahi, 
radhiitu bil laahi rabbaa, wa bi Muhammadin shallallaahu 
'alaihi wa sallama rasuulaa, wa bil islaami diina (Aku ber- 
saksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah, aku ridha Allah se- 
bagai Tuhanku, Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul, dan 
Islam sebagai agamaku). 

Apabila telah selesai azan dikumandangkan dan telah disebut 
bait demi bait dari kalimatnya hendaklah dibaca selawat seba¬ 
gai berikut: 

Allaahumma rabba haadzihid da'watit taammati, wash 
shalaatir qaa imati, aati sayyidanaa Muhammadanil wa 
siilata walfadhiilata, wab'atshu maqaaman mahmuudanil 
ladzii wa'adtah 
(Ya Allah, ya TUhan [Yang memperkenankanj doa yang sem- 
purna ini. Ya Allah [Yang menerimaj shalat yang dilaksana- 
kan ini. Berilah penghulu kami, Nabi Muhamamad wasilah 
dan kelebihan [fadhilahj, dan tempatkanlah ia pada makam 
yang erpuji sebagaimana telah Kaujanjikan). " 
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Kemudian memanjatkan doa yang ia kehendaki ke hadirat 
Allah untuk keperluan akhirat dan dunianya. 

Dari Abu Sa'id al Khudri r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Apabila kalian mendengar seruan (untuk shalat), sahutlah 
(kalimat demi kalimat) sebagaimana yang dikumandangkan 
oleh muazin." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a., ia mendengar Nabi 
saw. bersabda: 

"Apabila kalian mendengar seorang muazin (menyerukan sua- 
ra azan), sahutlah (kalimat per kalimat) apa yang di- 
ucapkannya. Kemudian bacalah selawat atasku karena barang 
siapa membaca selawat untukku sekali, Allah pasti akan 
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memberinya sepuluh rahmat. Lalu mohonkanlah kepada Allah 
wasilah untukku, karena ia adalah suatu kedudukan di dalam 
surga yang tidak disediakan kecuali bagi seorang hamba dari 
sekian banyak hamba Allah. Aku berharap semoga akulah 
orang itu. Barang siapa memohonkan wasilah untukku terse- 
dialah syafaat baginya." 

(H.R. Muslim) 

Dari Umar bin Khaththab r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

“Apahlla muazin mengumandangkan (kalimat azan)''Allaahu 
til Inn, Alliisiliu akbar',/nafca salah seorang dari kalian me 
nvaliiit rftfft^aw'Allaahu akbar Allaahu akbar'. Kemudian ia 
mengumandangkan 'Asyhadu allaa ilaaha illallaah' disahut 
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dengan Asyhadu allaa ilaaha illallaah . Kemudian ia mengu- 
mandangkan Asyhadu anna Muhammadar rasuulullaafetea- 
hut dengan'Asyhadu anna Muhammadar rasuulullaah'. Ke¬ 
mudian ia mengumandangkan Hayya alaah shalaah disahut 
dengan 'Laahaula vva laa quwwata illaa bil laah'. Kemudian 
ia mengumandangkan ’Hayya 'alal falaah' disahut dengan 
'Laahaula wa laa quwwata illaa bil laah'. Kemudian diku- 
mandangkan 'Allaahu akbar, Allaahu akbar' disahut dengan 
'Allaahu akbar, Allaahu akbar'. Kemudian ia kumandangkan 
'Laa ilaaha illal laah' disahut dengan 'Laa ilaaha illal laah'. 
Semuanya diucapkan dengan seikhlas had, niscaya ia masuk 
surga. ” 

(H.R. Muslim) 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a., dari Rasulullah saw., ia 
bersabda: 

"Barang siapa ketika mendengar muazin menyuarakan azan 
membaca: Asyhadu allaa ilaaha illal laahu wahdahuu laa 
syariika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhuu 
wa rasuuluh. Radhiitu bil laahi rabbaa. Wa bi 
Muhammadin shallallaahu 'alaihi wa sallama rasuulaa. 
Wa bil islaami diinaa, mscaya diampuni dosanya." 
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Menurut riwayat lain lafalnya- 
"Barang siapa ketika mendengar muazin menyuarakan azan 
membaca: Wa ana asyhadu ...." 

(H.R. Muslim) 

Dari Aisyah r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila mendengar muazin 
menyuarakan kalimat syahadat, ia menyahut'VJa ana wa ana' 
(Dan aku ... dan aku ...). " 

(H.R. Abu Daud dengan isnad jayyid) 

Dari Jabir bin Abdullah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Barang siapa membaca: Allaahumma rabba haadzihi 
da'watit taammati, wash shalaatil qaa'imati, aati 
Muhammadanil wasiilata wal fadhiilah. Wab’atshu 
maqaamam mahmudanil ladzii wa'adtah 
Niscava tersedialah baginya syafaat pada hari kiamat." 

(H.R. Bukhari) 
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Dari Mu'awiyah r.a.: 
# 

"Apabila Rasulullah saw. mendengar muazin mengucapkan 
'Hayya 'alal falaah', ia berdoa membaca: Allaahummaj 'al- 
naa muflihiin (Ya Allah, jadikan kami [termasuk] orang yang 
beruntung). 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Abu Umamah r.a. atau (perawi ragu) dari sebagian sa- 
habat Nabi saw.: 

"Sesungguhnya ketika Bilal menyerukan iqamat, maka mana- 
kala ia sampai kepada membaca —Qad qaamatish shalaah'— 
menyahutlah Nabi saw. dengan ucapan —Aqaamahallaahu 
wa adaamahaa." 

(H.R. Abu Daud) 

Selain kalimat tersebut di atas, Nabi saw. menyahut kalimat- 
kalimat iqamat sebagaimana sahutan azan yang diriwayatkan 
Umar bin Khaththab r.a. tersebut di atas. 

Dari Abu Hurairah r.a.: 
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Apabila ia (Abu Hurairah) telah selesai mendengarkan muazin 
menyerukan iqamat, ia berdoa: 
Allahumma rabba haadzihid da'watit taammati, wash 
shalaatil qaa'imah. Shalli 'alaa Muhammadin wa aatihii 
su'lahuu yaumal qiyaamah 
(Ya Allah, ya lUhan [yang memperkenankan] doa yang sem- 
purna ini, ya Tuhan [yang memerintahkan] shalat yang dilak- 
sanakan ini. Limpahkanlah selawat atas Nabi Muhammad dan 
perkenankanlah permohonannya pada hari kiamat)." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Apabila seseorang yang sedang melakukan shalat mendengar 
seruan azan, tidak disyariatkan kepadanya untuk menyahut. 
Akan tetapi, apabila sudah selesai shalat dengan mengucapkan 
salam, disunahkan lagi kepadanya menyahut apa yang sedang 
ia dengar. Sekiranya dalam keadaan shalat disahutnya seruan 
azan itu, tidak batal shalatnya tetapi makruh hukumnya. 

Demikian pula apabila orang yang mendengar seruan azan itu 
sedang berada di tempat buang air (WC), tidak diperboleh- 
kan ia menyahut seruannya sampai ia keluar dari tempat terse- 
but. 

Adapun apabila sedang membaca al-Qur'an, bertasbih, mem- 
hita hadis atau sedang belajar ilmu pengetahuan dan lain-lain, 
la harus menghentikan itu dan disunahkan menyahut seruan 
azan, kemudian setelah selesai baru ia sambung lagiibadah- 
nya. Seruan azan terbatas pada waktu-waktu tertentu dan 
badah semacam tersebut di atas mempunyai waktu yang agak 

longgar 
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Bab XXVIII 

BOA SESVDAH AZAM 

Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah saw bersabda: 

"Doa antara azan dengan iqamat, tidak akan tertolak." 
(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasai, ibnus Sunni dan lain-lain. Tirmidzi mengatakan 
bahwa hadis ini hasan sahih). 

Menurut riwayat Tirmidzi ada tambahannya: Mereka ber- 
tanya: 'Apakah yang kami baca (ketika itu), wahai Rasulul¬ 
lah'? Ia menjawab: 'Mohonlah kepada Allah keselamatan 
(keafiatan) di dunia dan di akhirat'. " 

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a.: 
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"Seorang laki-laki berkata (kepada Rasulullah saw.): "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya orang yang azan itu mendapatkan 
kelebihan daripada kami Rasulullah saw. bersabda (kepada- 
nya): 'Bacalah (dengan mengiringi) apa yang mereka ucap- 
kan, maka apabila sudah selesai.berdoalah (kepada Allah), 
pasti doamu diperkenankan'." 

(H.R. Abu Daud, hadis ini tidak dinyatakan dhaif) 

Dari Sahal bin Sa'ad r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersab¬ 
da: 

"Ada dua macam yang tidak ditolak yaitu, doa ketika (ber- 
akhir) azan dan doa ketika peperangan herkecamuk sehingga 
berbaur sebagian mereka kepada sebagian yang lain." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

B*b XXIX 
BACAAN SESVDAH SHALAT SVNAH SVBVH 

l)ari Abu Hurairah, dari ayahnya r.a.: 
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"Sesungguhnya ayahnya, Abu Mulaih melakukan shalat sunah 
dua rakaatSubuh, sedangkan di dekatnya Rasulullah saw. se- 
dang melakukan shalat dua rakaat secara ringan (tidak lama). 
Kemitdian didengarnya Rasulullah saw. berdoa dalam keada- 
an duduk: 
Allaahumma rabba Jibriila vva Israafiila wa Miikaaiila vva 
Muhammadinin nabiyyi shallal laahu 'alaihi wa sallam. 
A'uudzu bika minan naar. 
(Ya Allah, ya Tuhan [Yang mendptakan] Jibril, Israftl, Mika- 
'iUdan Muhammad Nabi saw. Aku berlindung kepada-Mu dari 
siksa neraka) tiga kali. 

(H R. ibnus Sunni) 

Dari Anas r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Barang siapa yang membaca: 
Astaghfirul laahal ladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul 
qayyuumu wa atuubu ilaih. 
(Aku memohon keampunan kepada Allah, tiada Tuhan selain 
Dia yang Mahahidup, Yang Senantiasa Berdiri Sendiri. Aku 
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bertobat [kembali] kepada-Nya) tiga kali pada Subuh hari 
Jumat sebelum shalat Subuh, niscaya diampuni oleh Allah 
dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lout." 

(H.R. ibnus Sunni) 

B*b XXX 
BACAAM KET1KA BE1WENT1 PADA SAP 

Dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a.: 

"Seorang laki-laki datang untuk melakukan shalat, ketika itu 
Rasulullah saw. sedang shalat. Orang itu berhenti di tengah- 
imgah saflalu berdoa: 
AllNNhumma aatinii afdhala maa tu'tii 'ibaadakash shaahhiin. 
(Ya Allah berikanlah kepadaku sebaik-baik apa yang Kaube- 
rikan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh). 
Manakala Rasulullah selesai mengerjakan shalat ia bertanya: 
'Siapa gerangan yang membaca sesuatu tadV? Orang itu 
menjawab 'Soya, wahai Rasulullah'. Rasulullah saw. bersab¬ 
da: Tentulah bertambah-tambah kebaikanmu dan kamu diben 
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(pahala) syahidfi sabilillah ta'ala'. " 
(H R. an-Nasa'i dan ibnus Sunni) 

Hadis itu diriwayatkan juga oleh Bukhari daiam kitabnya At- 
Taariikh ketika ia menerangkan riwayat hidup Muhammad bin 
Muslim bin A'idz. 

Bab XXXI 
BACAAM KETIKA HEMDAK 
MELAKSAMAKAM SHALAT 

Dari Ummu Raafi' r.a., ia berkata: 

"Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang diganjar 
oieh Allah Azza wa Jalla dengan pahala." 
la berkata: "Wfohai Ummu Raafi', apabila kausudah siap me- 
mulai shalat bertasbihlah kepada Allah ta'ala sebanyak sepu- 
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luh kali, bertahlil sepuluh kali, membaca hamdalah sepuluh 
kali, bertakbir sepuluh kali,dan istigfar sepuluh kali. Sesung- 
guhnya apabila kau bertasbih, Allah pun berfirman: 'Ini un- 
tuk-Ku' Apabila kau bertahlil; Dia berfirman- 'Ini untuk-Ku'. 
Apabila kaubaca hamdalah, Dia berfirman. 'Ini untuk-Ku'. 
Apabila kau bertakbir, Dia berfirman: 'Ini untuk-Ku'. Apabila 
kau mengucapkan istigfar: 'Sesungguhnya telah Kuperbuat'." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Bab XXX11 
BOA KETIKA 1QAMAH 

Imam Syafi'i meriwayatkan dengan isnadnya sendiri di daiam 
kitab Al-Umm sebuah hadis mursal, bahwa Rasulullah saw. 
bersabda: 

"TUntutlah doa yang diperkenankan (mustajab), yaitu ketika 
bertemu dua pasukan perang, ke ika iqamat dan ketika hujan 
turun." 

Imam Syafi'i meje askan, telah kuterima tidak han a satu ha¬ 
dis saja yang menerangkan bahwa saa doa yang makbul ada- 
I ill pada waktu hujan turun dan iqamat shalat. 

• 

Bab XXX111 
MASALAH BACAAM BALAM SHALAT 

Mtahuilah bahwa bab Ini sangat luas. Beberapa hadis sahih 
telah world dari Nab! saw. mengenai berbagai persoalannya. 
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Sebenarnya bab ini mempunyai beberapa cabang permasalah- 
an, semuanya terdapat di dalam kitab-kitab fikih. Di dalam 
kitab ini hanya dikemukakan pokok-pokok dan tujuannya saja 
tanpa disebutkan secara detail karena masalah-masalah ter- 
sebut jarang terjadi. Itu pun kadang-kadang tanpa menyebut 
dalilnya. Karena bukan tempatnya di sini menyebut dalil-dalil. 
Yang penting adalah menerangkan apa yang perlu diamalkan. 
Wallaahul muwaffiq. 

B*b XXXIV 
TAKB1HATVL1HTIAM 

Tidak sah shalat tanpa takbiratul ihram, baik shalat wajib 
ataupun shalat sunah. Takbiratul ihram menurut Imam Syafi'i 
dan kebanyakan para ulama adalah rukun, yakni merupakan 
bagian dari shalat itu sendiri. Akan tetapi, menurut Imam Abu 
Hanifah, ia adalah syarat dari shalat bukan bagian langsung. 

Lafal takbiratul ihram adalah Allahu akbar atau Allaahul 
akbar. Kedua macam lafal itu dibenarkan menurut Imam 
Syafi'i, Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya. Tetapi 
Imam Malik berpendapat bahwa lafal yang kedua tidak dibe¬ 
narkan. 

Untuk menghindarkan dari masalah khilafiah, maka sebaiknya 
bagi seseorang menggunakan lafal yang pertama saja. 

Tidak dibolehkan selain dari kedua macam Jafal itu seperti 
Allaahu Azhiim, Allaahul Muta'aal, Allaahu A'zham, Allaahu 
A 'zz, Allaahu Ajall atau yang seumpamanya, lagi pula tidak 
sah shalatnya. Demikian menurut Imam Syafi'i dan kebanyak¬ 
an ulama lainnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan 
sah shalatnya. 

Sekiranya dilafalkan dengan Akbarullaah tidak sah shalatnya 
menurut qaul yang sahih dari kalangan kami walaupun seba- 
gian ulama ada yang menyatakan sahnya. Sama halnya dengan 
lafal salam dalam shalat, sekiranya diucapkan dengan Alai- 
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kumus salaam (dibalik), sah shalatnya menurut qaul yang 
sahih ujarmereka. 

Takbir atau zikir-zikir lainnya yang disyariatkan untuk dibaca, 
tidak sah tanpa dilafalkan dengan lidah sehingga telinganya 
sendiri mendengar apa yang ia ucapkan. Sebenarnya masalah- 
nya sudah kami jelaskan pada pasal terdahulu. Jika orang yang 
shalat itu bisu atau cacat lidahnya, hendaklah ia gerakkan 
menurut kemampuan yang ada padanya dan shalatnya sah. 

Tidak sah takbir dengan bahasa selain bahasa Arab bagi orang 
yang mampu mengucapkannya. Adapun bagi yang tidak mem- 
bacanya, sah takbir diucapkan dengan bahasa 'ajam selama ia 
masih belajar bacaannya dalam bahasa Arab. Jika lalai dari 
belajar tidak sah takbirnya, berarti pula tidak sah shalatnya 
dan kewajiban baginya mengulangi shalat yang ia kerjakan 
dalam masa lalainya itu. 

Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab, takbiratul ihram 
tidak dibaca dengan panjang. Walaupun ada pendapat lain 
yang mengatakan sebaliknya. Adapun takbir-takbir lainnya 
(takbir intiqal) menurut qaul yang sahih disunahkan meman- 
jangkannya sampai kepada rukun selanjutnya. Akan tetapi, ada 
pula pendapat yang menyatakan sebaliknya. 

Sekiranya takbir-takbir selain dari takbiratul ihram, huruftiya 
yang tidak panjang dipanjangkan membaca dan yang semesti- 
nya panjang dibaca pendek, tidak batal shalatnya tetapi fadhi- 
I thuya tidak didapatkan. Huruf yang dibaca panjang pada tak¬ 
bir hanyalah huruf lam (L) kedua, selainnya tidak dibaca pan- 
aiig. 

' Pn.jnl cPerlama 
Disuiuhkan bagi imam menyaringkan bacaan takbiratul ihram 
d.m takbir takbir lainnya agar dapat didengar oleh makmum, 
d in hagt makmum merendahkan suaranya dalam melafalkan 
takbiratul ihram sebatas dapat didengar oleh telinganya. Jika 
tcijadi sebaliknya, makmum menyaringkan suara takbir atau 
imam merendahkan suaranya, tidak batal shalatnya. 
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Usahakanlah dengan sungguh sungguh da am membetulkan 
bacaan takbira 1 ihram, jangan dipanjangkan sesuatu yang se 
mestinya dibaca pendek. Misalnya, jika huruf hamzah (A) da- 
ri Allah dipanjangkan atau huruf ba (B) pada akbar diisyba'- 
kan (dipanjangkan) sehingga berbunyi akbaar tidak sah shalat- 
nya. 

cPasal ^sdua 
Shalat ya* j terdiri atas dua rakaat disyariatkan sebelas kali 
takbir pad ,.ya. Yang terdiri atas tiga rakaat ada tujuh betas 
takbir. Yang empat rakaat ada dua puluh dua takbir. Karena 
tiap-tiap rakaat terdiri atas lima kali takbir, yaitu satu takbir 
ketika rukuk dan empat kali takbir ketika melakukan sujud 
dua kali ditambah pula dengan satu takbiratul ihram dan satu 
takbir ketika bangkit dari tasyahud awal. 

Takbir-takbir itu hukumnya sunah, sekiranya ditinggalkan 
baik sengaja atau lupa tidak batal shalatnya dan tidak pula di- 
sunahkan sujud sahwi karena ketinggalan itu. Kecuali takbira¬ 
tul ihram, jika ketinggalan tidak sah shalat seseorang. Penda- 
pat ini disepakati tanpa khilafiah. Willaahu a'lam. 

B*b XXXV 
BACAAN StSVDAH TAKB1RATVL IHRAM 

Beberapa hadis sahih warid dari Nabi saw. yang menerangkan 
bacaan sesudah takbiratul ihram yaitu: 

Alliinhu akbaru kabiiraa. Wal hamdu lillaahi katsiiraa. 
Wa subhaanallaahi bukrataw wa ashiilaa. Wajjahtu 
wnjliiyn lilladzii fatharas samaawaati wal ardha haniifam 
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muslimaa. Wa maa ana initial musyrikiin. 
Inna shalaaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaati HI 
laahi rabbil ’aalamiin. Laa syariika lahuu wa bi dzaalika 
umirtu wa ana minal muslimiin. 
Allaahumma antal maliku, laa ilaaha illaa anta. Anta 
rabbii wa ana 'abduk. Zhalamtu nafsii wa'taraftu bi 
dzanbi faghfirlii dzunuubii jami'aa. Fa innahuu laa 
yaghfirudz dzunuuba illaa anta. Wahdinii liahsanil 
akhlaqi, laa yahdii li ahsanihaa illaa anta. Washrif 'annii 
savyi'ahaa, laa yashrifu 'anni sayyi'ahaa illaa anta. 
Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhuu fii yadaika 
wasy syarru laisa ilaika, ana bika wa ilaika, tabaarakta wa 
ta'aalaita, astaghfiruka wa atuubu ilaika. 
Allaahumma baa'id bainii wa baina khathaayaaya kamaa 
baa'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allaahumma 
naqqinii min khathaayaaya kamaa yunaqqatstsaubu 
abyadhu minad danas. Allaahumma aghsilnii min 
khathaayaaya bits tsalji wal maai wal baradi. 

Allah Mahabesar dengan segala kebesaran-Nya. Segala puji 
bagi Allah. Mahasuci Allah pagi dan petang. Kuhadapkan 
wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi de¬ 
ngan mengakui kebenaran dan menyerahkan diri kepada-Nya. 
Aku tidaklah tergolong orang-orang yang musyrik 
Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku ada- 
lah karena Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi- 
Nya, dengan demikianlah aku diperintah dan aku tergolong 
dari orang-orang Islam. 
Ya Allah, Engkaulah Penguasa, tiada TUhan selain Engkau. 
Engkau liihanku dan aku hamba-Mu. Kuaniaya diriku dan 
kuakui dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku itu. Karena 
tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. 
Berilah hidayat kepadaku untuk memiliki akhlak yang mulia, 
karena tidak ada yang dapat menuntun kepadanya kecuali 
Engkau. Hindarkan dariku akhlak yang rusak, karena tidak 
ada yang dapat menghindarkannya kecuali Engkau. 
Kuperkenankan panggilan-Mu dan kuierima perintah-Mu. Se- 
mua kebaikan berada di tangan-Mu dan kejahatan tidak kem- 
bali kepada-Mu. Aku bersama-Mu dan kembali kepada-Mu. 

tngkau Mahasuci dan Engkau Mahatinggi. Aku memohon 
magfirah-Mu dan kembali bertobat kepada-Mu. 
Hi Allah, pisahkan aku dari kesalahanku sebagaimana Kaupi- 
sahkan jauh masyrik dari Magrib Ya Allah, sucikan diriku 
dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian putih diber- 
\ihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan¬ 
ku dengan salju, air dan embun sejuk (magfirah-Mu). 

Ada beberapa hadis lain lagi yang berhubungan dengan bab 
ini. Misalnya: 

Dari Aisyah r.a.: 

Apabila Rasulullah membuka shalatnya (sesudah takbiratul 
thram) dibacanya: 
Suhhaanakal laahumma wa bi hamdika wa tabaarakasmuka 
wn ta'aala jadduka wa laa ilaaha ghairuk. 
(Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji bagi-Mu Mahaber- 
kah nama-Mu, Mahatinggi kemuliaan-Mu dan tiada Tuhan 
melainkan Engkau)." 
(HR. Tirmidzi, Abu Daud, ibnu Majah dengan isnad-isnad dhaif. Abu Daud, 
hrmidzi, Baihaqi, dan Iain-lain menyatakannya sebagai hadis dhaif) 

Uadis tersebut di atas diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Tir- 
midzS, an-Nasa'i, ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id 
al-Khudri, dan mereka semuanya mendhaifkannya. 

Menurut riwayat yang lain dari Baihaqi dari ibnu Mas'ud dan 
dari Anas r.a. dengan isnad langsung kepada Nabi saw. (mar- 
iu’) berbunyi: 
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Tesapi sermia riwayatnya ternyata dhaif. 

Dari sekian banyak riwayat, yang lebih sahih adalah riwayat 
al-Baihaqi dari Umar bin Khaththab r.a., bahwa Umar r.a. se- 
sudah bertakbir membaca: 

Subhaanakal laahumma wa bi hamdika, tabaarakasmuka 
wa ta'aala jadduka, wa laa ilaaha ghairuk. 

Wallaahu a'lam. 

Dari Ali r.a., ia berkata: 

"Apabila Nabi saw. membuka shalatnya (sesudah takbiratul 
ihram) ia membaca: 
Laa ilaaha illaa anta, subhaanaka zhalamtu nafsii wa 
'amiltu suu'an, faghfir lii. Innahuu laa yaghfirudz 
dzunuuba illaa anta. Wajjahtu wajhiya ... dan seterusnya. 
(Tidak ada Ihhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, aku telah 
berbuat aniaya terhadap diriku dan telah kuperbuat kejahat- 
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an. tnaka ampunilah ldosa/-ku. Sesungguhnya idak ada yang 
iltijHit mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Kuhadap- 
kan wajahku ... dan seterusnya)." Hadis ini dhaif. Hadis al- 
A 'war mengatakan: Hadis ini disepakati kedhaifannya. 

(H.R. al-Baihaqi) 

Dalam rentetan sanad hadis tersebut terdapat seorang yang 
bernama al Hants al-'Awar, para ahli hadis bersepakat me- 
nyatakan kedhailan riwayatnya. Asy-Sya'bi mengatakan bah¬ 
wa al limits adalah seorang pendusta. Wallaahu a'lam. 

AdapuA mc.iigenai sabda Nabi saw.: (Kejahatan itu tidak 
kembali kcpada-Mu), sebenarnya sudah menjadi pegangan 
mazhab yang benar dari golongan ahli hadis, ahli fikih, dan 
alili ilmij kalam dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ulama 
yang icidahulu bahwa semua yang mumkinat ini, baik dan 
jaliat yang bermanfaat atau yang memudaratkan adalah dari 
Allah, terjadi dengan iradat dan takdir-Nya. Dengan demikian 
h uhs di atas perlu ditakwilkan. Kemudian para ulama berusa- 
ha nu ncrangkan maksud dari hadis itu. 

lYinliipat pertama,dikemukakan oleh an-Nadhar bin Syamil 
•Lin hcberapa imam sesudahnya bahwa makna hadis itu ialah: 
"fu/nhatan itu tidak akan dapat mendekatkan orang kepada- 
Mu " 

Tcndapat ini adalah yang paling masyhur. 

IVndapat kedua,dikatakan bahwa maknanya ialah: "Kejahat- 
asn itu tidak diterima di sisi-Mu." 

Fcndapat ketiga, dikatakan bahwa maknanya ialah: "Kejahat- 
an itu tidak akan disandarkan (dinisbahkan) kepada-Mu." Hal 
ini berpegang kepada soal adab terhadap Allah sama halnya 
dengan seruan kepada Allah tidak dibenarkan seumpama: 

"Wahai Allah, Pencipta kejahatan" atau "Ya Allah, Pencipta 
habi". 

Sekalipun keduanya diciptakan oleh-Nya. 

IVndapat keempat, dikatakan bahwa hadis itu bermakna: 
"Tidak ada kejahatan dalam ciptaan-Mu dipandang dari segi 
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hikmah ciptaan karena Engkau tidak menciptakan dengan sia- 

sia." 

Catatan: 

Doa-doa iftitah yang tersebut pada hadis-hadis di atas, disu- 
nahkan untuk dibaca seluruhya bagi orang yang shalat sendiri- 
an dan bagi imam yang mendapat persetujuan makmum ber- 
panjang-panjang dalam bacaan shalat. 

Apabila imam tidak mendapat persetujuan makmum, maka ia 
tidak boleh memanjangkan bacaan, ia ambil saja sebagian dari 
doa-doa iftitah itu. Baginya yang terbaik ialah membaca 
"Mbjjahtu sampai dengan muslimin". Demikian pula bagi 
orang yang shalat sendirian dengan mengambil cara yang 
tidak berpanjang-panjang. 

Zikir-zikir atau doa-doa itu disunahkan membacanya baik pa¬ 
da shalat fardu atau shalat sunah. Sekiranya ketinggalan mem¬ 
bacanya pada rakaat pertama, disengaja atau lupa tidak boleh 
dibaca lagi pada rakaat selanjutnya karena bukan tempatnya. 
Sekiranya dibacanya juga makruh hukumnya,tetapi tidak batal 
shalatnya. Sekiranya sesudah takbiratul ihram langsung diba¬ 
canya fatihah atau ta'awwudz (A'uudzu Billaahi minasy syai- 
thaanir rajiim), maka tidak ada tempat lagi untuk membaca 
doa iftitah berarti tidak boleh lagi dibaca. 

Seorang makmum yang tertinggal disunahkan membacanya 
kecuali apabila dikhawatirkan akibat membacanya tidak sem- 
pat membaca fatihah sebab fatihah itu wajib sedangkan doa 
iftitah itu sunah saja. 

Sekiranya seseorang yang masbuk itu menemukan imam tidak 
dalam keadaan berdiri, misalnya rukuk, sujud, tasyahud, atau 
lainya, wajib ia mengikuti imamnya dan membaca apa' yang 
sedang dibaca oleh imamnya. Tidak boleh ia membaca doa 
iftitah ketika itu atau sesudah tegak berdiri kembali. 

Para ashab berselisih pendapat mengenai doa iftitah pada 
shalat jenazah. Pendapat yang paling sahih adalah tidak disu¬ 
nahkan karena shalat jenazah itu penyelenggaraannya disyari- 

«tkan takhfif (tidak berpanjang-panjang). 

Sekiranya doa iftitah itu ditinggalkan, tidak dibayar/tambah 
dengan sujud sahwi. Disunahkan membacanya dengan sir 
(tidak nyaring). Sekiranya dibaca dengan suara nyaring mak¬ 
ruh hukumnya tetapi tidak batal shalatnya. 

B*b XXXV) 
MEMBACA TA'AWWVDZ 

Membaca ta'awwudz sesudah doa iftitah adalah disunahkan 
dengan ittifaq (kesepakatan) semua pendapat ulama. Ta'aw¬ 
wudz dibaca sebagai pendahuluan membaca al-Qur'an. 

I'ii man Allah: 

Apabila kamu membaca al-Qur'an,hendaklah kamu meminta 
perlindungan kepada Allah dari setan yang teHcutuk." 

(Q.S. an-Nahl [16]: 98) 

Lulal ta'awwudz ialah A 'uudzu billaahi minasy-syaithaanir- 
mjiim. Ada pula riwayat yang menyebutkan lafalnya dengan 
A uudzu billaahis samii’il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim.. 
I idak ada salahnya jika hendak dibaca dengan lafal terakhir. 
It lapi lafal pertama masyhur dan terpilih. 

I hnwayatkan kepada k'ami' di dalam kitab-kitab Sunan Abu 
Duud, Tirmidzi, an-Nasa'i, ibnu Majah, al-Baihaqi dan lain- 
lain 
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"Sesungguhnya Nabi saw. sebelum membaca Fatihah dalam 
shalatnya lebih dahulu membaca: . 
A'uudzu bil laahi minasy syaithaanir rajumi mm nafkhihn 

wa nafatsihii wa hamazihii. 
(Aku berlindung kepada Allah dari rayuan, embusarijdan ke- 

rasukan setan terkutuk). 
Menurut riwayat lain: ... 
A'uudzu bil laahis samii'il ’aliimi minasy syaithaanir 
raiiim min hamazihii wa nafkhihii wa nafatsihii 
(Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat dari kerasukan, rayuan dan embusan setan tei - 

kutuk). 

cpasal^erlama 

Karena ta'awwudz itu sunah maka tidak batal shalat orang 
yang tidak membacanya dan tidak pula dijabar dengan sujud 
sahwi. Ia sunah dibaca pada seluruh bentuk shalat baik fardu 
ataupun sunah, termasuk shalat jenazah, demikian menurut 

qaul yang lebih sahih (ashah). 

Disunahkan pula membacanya bagi orang yang membaca Qur¬ 

’an di luar shalat. 

cpasal ^Kedua 
Para ulama telah sepakat mengatakan bahwa membaca ta’aw- 
wudz pada rakaat pertama sunah hukumnya. Jika tidak mem 
bacanya pada rakaat pertama, masih ada kesempatan pada 

rakaat kedua atau selanjutnya. 
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Sckiranya pada rakaat pertama sudah mengucapkan ta'aw¬ 
wudz, maka membacanya lagi pada rakaat selanjutnya ada dua 
pcndapat di kalangan ashab kami. Pendapat yang lebih sahih 
disunahkan membacanya pada rakaat selanjutnya hanya saja 
pada rakaat pertama lebih muakad (kuat anjuran sunahnya). 

Apabila membaca ta'awwudz pada shalat yang tidak disunah¬ 
kan menjaharkan suara adalah hams disirkan (direndahkan su- 
ara), pada shalat yang disunahkan menjaharkan (menyaring- 
kan) suara terdapat khilafiah di kalangan ashab. Imam 
Syafi'i sendiri berpendapat dua qaul. Di dalam kitabnya Al¬ 
ii mm diterangkan sama saja (tidak ada bedanya) baik dibaca 
sir atau jahar. Akan tetapi, di dalam kitabnya At Jmla diterang¬ 
kan, sunah menjaharkannya. 

I)i kalangan ashab ada yang mengatakan sunah dijaharkan 
pcndapat ini ditashhih (dikuatkan) oleh Abu Hamid al-Asfira- 
yanii (imam ashhab di Irak) dan rekannya al-Muhaamiln serta 
Iain-lain lagi. Inilah yang dikerjakan oleh Abu Hura rah r.a. 
Pcndapat yang lebih sahih di kalangan jumhur ashab disu- 
nahkan sir (merendahkan suara). Pendapat ini didasarkan Ke¬ 
pada apa yang dilakukan oleh ibnu Umar r.a. milaahu 

a 'lam. 

B*b XXXV11 
MEMBACA FATIHAH 

Membaca Fatihah hukumnya wajib pada shalat dengan ijma 
Koluruh ulama berdasarkan kepada beberapa nas yang sudah 

11 Al llali/h berkata: "Imam Syafi'i memunculkan riwayat itu di dalam kitabnya*4/- 

llmm dari Shaleh bin Abi Shaleh, bahwa ia mendengar Abu Hurairah r.a., ketika 

iik 11 ’■ ii.iini orang banyak merfibaca dengan suara nyaring: Rabbanaa innanaam- 

iitulm bika minasy syaithaanir rajiim (Whhai Tuhan kami, sesungguhnya kami 

breluutung kepada Engkau dari setan terkutuk)..'’ Ia mengatakan pula: Sedang 

knu ibnu llrnar r.a. membaca ta'awwudz dengan sir (suara rendah). Imam Syafi'i 

in. ..Kj.Mk:.n yang mana saja dilaksanakan oleh seseorang, keduanya sama-sama 

Ik ill h " 
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jelas. Menurut mazhab kami dan mazhab jumhur bahwa mem- 
baca Fatihah itu wajib dan tidak dapat diganti dengan bacaan 
lainnya bagi orang yang mampu membacanya. 

Rasulullab saw. bersabda: 

k arena sesuai dengan ayat yang dibaca imamnya sedangkan 
a melakukan hal itu dalam keadaan membaca Fatihah, maka 

dalam keadaan seperti itu tidak dikatakan putus muwalat baca- 
.innya menurut qaul yang sahih karena terbilang dalam saat 
yang uzur (dimaafkan). 

"Tidak sah shalat yang tidak dibaca Fatihah padanya." 
(H.R. ibnu Khuzaimah dan ibnu Hibban dengan isnad sahih) 

Tersebut dalam kitab Bukhari dan Muslim dari Rasulullah 
saw.: 

"Tidak sah shalat kecuali dengan (membaca) Fatihatul kitab 
(surah Fatihah)." 

Membaca Fatihah wajib diawali dengan BismiUaahir rahmaa- 
nir Rahiim selengkapnya karena basmalah termasuk ayat per- 
tama dari surah Fatihah. Fatihah wajib dibaca lengkap dengan 
tasydid (huruf ganda)-nya, yaitu sebanyak empat belas tasy- 
did, tiga di antaranya terdapat pada basmalah. Jika salah satu 
saja yang cacat atau ketinggalan membacanya, maka batal 
bacaan Fatihah. 

Wajib membaca Fatihah dengan berurutan ayat dan tidak ter- 
putus-putus (muwalat). Jika dibaca tanpa memperhatikan tar- 
tib (urutan ayat demi ayat) atau muwalat, tidak sah bacaaq- 
nya. Akan tetapi,kalau terputus hanya sekadar bernapas, hal 
ini dapat dimaafkan. 

Sekiranya seorang makmum mengikuti imamnya melakukan 
sujud tilawah atau mendengar imam mengucapkan amin lalu 
ia membaca amin pula bersama-sama imamnya atau berdoa 
memohon rahmat atau memohon perlindungan dari neraka 

tPasel ^ertama 

Jika seseorang dalam membaca Fatihah, ternyata bacaannya 
mcngalami kesalahan yang mengubah makna, batal sha- 

latnya. Umpamanya kata ^ (an’amta) dibaca dengan 

«oi (an'amtu) (Yang Aku beri nikmat), atau ouvjoI 

(an amti) (Yang kau [perempuan] beri nikmat), atau kata 
ivyaaka dibaca iyyaaki (Hanya kepadamu [perempuan]). Jika 
kc; alahan itu tidak mengubah makna, tidak batal shalatnya. 

Umpamanya (= rabbil 'aalamiin) dibaca 

rtbbul 'aalamiin, atau rabbal 'aalamiin, atau ‘n 

(• nasta'iinu) dibaca nasta'iina atau nasta'iini. 

Sekiranya (= wa ladh dhaalliin) dibaca dengan 

^ i\jy(= wa lazh zhaalliin), menurut qaul yang 

lcbih kuat (rajih), batal shalatnya. 

Kecuali sudah berusaha belajar sungguh-sungguh ternyata 

bclum mampu membaca huruf dhad ( ) dengan baik. Hal 

ini dapat dikelompokkan dalam kategori yang dimaafkan. 

iPnsalc](edua 

Jik<i seseorang belum dapat membaca Fatihah dengan baik, ia 
mesti membaca selain Fatihah sebanyak bilangan ayat Fatihah 
briupa ayat-ayat al-'Qur’an. Jika tidak dapat membaca ayat- 
(13 .1I Qur'an dengan baik sebagai ganti Fatihah ia mesti mem- 
haca zikir seperti tasbih, tahlil atau lainnya sebanyak bilangan 
nyal I atihah. Jika belum dapat membaca zikir dengan baik 

ill belum ada kesempatan untuk belajar karena waktu shalat 
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sudah tiba, berdirilah ia sekadar lamanya waktu membaca 
Fatihah kemudian rukuk dan seterusnya, sah shalatnya. Jika 
ia lalai dari belajar, wajib ia mengulangi shalatnya yang 
tidak sempuma dalam proses belajar itu. 

cpasal cXeliga 

Sesudah membaca Fatihah, sunah dibaca satu surah Qur'an 
atau sebagiannya. Sekiranya tidak dibaca sah shalatnya dan 
tidak pula dijabar dengan sujud sahwi. Tidak ada bedanya 
antara shalat fardu atau shalat-shalat sunah. 

Pada shalat jenazah tidak disunahkan membaca surah, demiki- 
an menurut pendapat yang lebih sahih di antara dua macam 
pendapat. Sebabnya shalat jenazah itu dilaksanakan dengan 
segera. 

Surah yang pendek lebih afdal dibaca daripada sebagian 
surah panjang yang sebanding banyaknya. 

Disunahkan membaca surah menurut tertib (urutan) mushaf 
al-Qur'an. Jadi, pada rakaat kedua dibaca urutan surah yang 
dibaca sebelumnya. Sekiranya ia menyalahi anjuran tersebut 
boleh saja.,} Sekiranya surah dibaca sebelum membaca Fati¬ 
hah, tidak dihitung membacanya.2) 

l) Walaupun hukumnya khilajul aula (menyalahi keutamaan). An-Nawawi sendiri di 

dalam kitabnya At-Tibyaan menyebutnya sebagai makruh. Al-Hafizh berkata: 

"Aku tidak tahu dari mana dasar makruh itu, tetapi mungkin didasarkan kepada 

kaidah." 

keluar dari khilafiah, karena ada yang mewajibkannya. 
« 

2) Al-Hafizh berkata: ”Aku tidak mengetahui dalil yang mendasari pendapat itu se- 

cara pasti. Mungkin saja berpedoman kepada hadis. 
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Disunahkan membaca surah bagi imam, bag yang shalat sen- 
dirian,dan bagi makmum pada shalat yang dilakukan dengan 
sir oleh imam. Adapun apabila imam melaksanakan shalat 
dengan jahar, makmum tidak boleh lebih dari membaca Fati¬ 
hah, jika bacaan surah oleh imam dapat terdengar olehnya. 
Jika ia tidak mendengar atau yang didengamya hanya suara 
imam yang kurang jelas waktu membaca surah, disunahkan 
kepadanya membacanya. Demikian pendapat yang lebih 
sahih, dengan syara tidak mengganggu orang yang ada di 
sekitamya. 

tVasalcXeempat 

Menurut ketentuan sunah Nabi saw., surah yang dibaca pada 
waktu shalat Subuh dan Zuhur adalah yang panjang, pada wak¬ 
tu shalat Asar dan Isya yang sedang-sedang dan pada shalat 
inagrib yang pendek-pendek. Akan tetapi, jika menjadi imam 
mesti Aitakhfifk&n (diringankan) lagi daripada itu, kecuali 
sudah diketahui adanya kesediaan makmum untuk mengikuti 
bacaan surah yang panjang. 

Menurut sunah Nabi saw. pada shalat Subuh hari Jumat dibaca 
surah (as-Sajdah) Alif Loam Miim Tanziil pada rakaat pertama 
dan surah (al-Insan) Hal ataa'alal insaan pada rakaat kedua. 
Kedua surah itu hendaknya dibaca selengkapnya. Adapun 
yang pernah dikerjakan oleh sebagian orang yaitu membaca 
hanya sebagian surah saja adalah khilajus sunah (menyalahi 
NUnah Nabi). 

Menurut sunah Nabi saw., pada rakaat pertama shalat Id (Ha¬ 
ri Kaya Idul Fitri dan Idul Adha) dan shalat Istisqa (minta hu- 
i tii) dibaca surah Qaf sesudah Fatihah dan surah (al-Qamar) 
Ifftutabatis saa'ah pada rakaat kedua. Atau pada rakaat perta¬ 
ins surah (al A'la) Sabbihisma rabbikal a'laa dan pada rakaat 
lu lux surah (al-Ghasyiah Hal ataaka hadiitsul ghaasyfyah. 

Mem mil sunah, pada rakaat pertama shalat Jumat dibaca su¬ 
rah d Jumu'ah dan pada rakaat kedua surah al-Munaafiquun 
atau pads rakaat pertama .surah al-A'la dan pada rakaat kedua 
surah alGhasyiah. Sebaiknya bagi seseorang tidak mengambil 
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bacaan sepotong surah itu pada rakaat tersebut, jika memang 
menginginkan takhfif sebaiknya mengambil surah-surah yang 
pendek saja untuk dibaca secara lengkap. 

Menurut sunah, pada rakaat pertama shalat sunah Subuh diba¬ 
ca sesudah Fatihah surah al-6aqarah mulai ayat 136 dan sete- 
rusnya dan pada rakaat kedua surah Ali Imran ayat 64 dan se- 
terusnya, atau pada rakaat pertama surah-surah al-Kaafiruun 
dan pada rakaat kedua surah al-Ikhlash (Qul huwal laahu 
ahad). Kedua macam bacaan surah pada shalat sunah Subuh 
itu diriwayatkan oleh Muslim. 

Surah al-Kaafiruun dan al-Ikhlas dibaca pula pada rakaat per¬ 
tama dan kedua shalat sunah Magrib, shalat sunah Thawaf dan 
shalat sunah Istikharah (minta keputusan terbaik dari beberapa 
alter natif). 

Adapun shalat Witir apabila dikerjakan tiga rakaat maka pada 
rakaat pertama dibaca surah al-A'la, pada rakaat kedua surah 
al-Kaafiruun dan pada rakaat ketiga, dibaca surah al-Ikhlash 
dan dua buah surah al-Mu'awidzah (Qul a'uudzu bi rabbil 
falaq dan Qul a'uudzu bi rabbin nags). Semua sumber dari 
yang telah kami sebutkan adalah hadis-hadis sahih. Whllaahu 
a'lam. 

^Pasal C7Cehmo 

Sekiranya pada rakaat pertama ketinggalan membaca surah al- 
Jumu'ah pada shalat Jumat, maka pada rakaat kedua boleh di¬ 
baca surah al-Jumu'ah dan surah al-Munaafiquun sekaligus. 
Demikian pula halnya dengan shalat Id, istisqa, Witir, sunah 
Subuh, dan lain-lain apabila yang disunahkan membacanya 
pada rakaat pertama ketinggalan, ia membaca pada rakaat 
kedua agar shalatnya tidak kosong dari kedua surah yang 
disunahkan membacanya. 

Sekiranya pada rakaat pertama dari shalat Jumat dibaca surah 
al-Munaafiquun maka pada rakaat kedua cukup dibaca surah 
al-Jumu'ah dengan tidak perlu mengulangi surah al-Munaafi- 
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quun lagi. Dalil-dalil mengenai masalah ini telah kutulis da- 
lam kitabku Al-Muhadzdzab. 

'Paso/ C7Ceenam 

ersebut di dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah saw. 
memanjangkan rakaat pertama shalat Subuh dan lain-lain dari- 
pada rakaat kedua. Banyak pula ashab kami yang menakwil- 
kan hadis ini sehingga bermakna bahwa rakaat pertama tidak 
mesti lebih panjang daripada rakaat kedua. 

Akan tetapi, para ulama muhaqqiqiin (ulama peneliti pendapat- 
pendapat yang berbeda) menyatakan sunah memanjangkan 
rakaat pertama berdasarkan hadis tersebut. Para ulama seluruh- 
nya sepakat bahwa rakaat ketiga dan keempat mesti lebih 
pendek daripada rakaat pertama dan kedua. 

Menurut qaul yang lebih sahih, tidak disunahkan membaca 
surah pada rakaat ketiga dan keempat. Jika kita ikuti pendapat 
yang mengatakan bahwa disunahkan membaca surah pada 
akaat ketiga dan keempat, bacaan surah pada rakaat ketiga 

sama panjangnya dengan bacaan surah pada rakaat keempat. 
Akan tetapi, ada pula yang berpendapat bahwa rakaat ketiga 
mesti lebih panjang daripada rakaat keempat. 

^P&sa/ cKetujub 

1'jra ulama bersepakat mengatakan bahwa bacaan Fatihah dan 
surah dibaca nyaring pada shalat Subuh dan pada dua rakaat 
pci lama shalat Magrib dan shalat Isya. Mereka sepakat pula 
berpendapat bahwa shalat Zuhur, Asar, rakaat ketiga shalat 
Mngrib dan rakaat ketiga serta keempat shalat Isya bacaan 
I ali hub dan surah, disuarakan dengan sir. 

Demikiitn pula pada shalat Jumat, shalat Id, shalat Tarawih 
dan shalat Witir yang mengiringi shalat Tarawih disunahkan 
incnjaliarkan bacaan. Bacaan yang nyaring itu hanya bagi 
mam dan bagi orang yang shalat sendirian, bukan bagi mak- 

mum. Ketentuan ini telah menjadi ijmak para ulama. 
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Disunahkan pula menyaringkan bacaan Fatihah dan surah 
pada shalat Kusuf (Gerhana Bulan) dan merendahkan suara 
seperti berbisik-bisik pada shalat Khusuf (Gerhana Matahari), 
menyaringkan pada shalat Istisqa' dan merendahkan bacaan 
keduanya pada shalat Jenazah. Selain dari yang tersebut itu 
tidak disunahkan menyaringkan keduanya pada shalat di siang 
hari. 

Para ashab kami berselisih pendapat tentang shalat sunah 
pada malam hari, ada yang mengatakan dinyaringkan, ada 
yang mengatakan disirkan dan ada pula yang mengatakan di- 
baca antara sir dan jahar (nyaring) kecuali yang telah disepa- 
kati secara ijmak seperti tersebut di atas. Ada pula pendapat 
lain bahwa shalat yang dikerjakan secara qadha disirkan se- 
muanya. 

Menyaringkan bacaan shalat pada tempatnya adalah disunah¬ 
kan dan sebaliknya. Sekiranya dilakukan dengan nyaring ba¬ 
caan shalat yang semestinya sir atau sebaliknya, maka shalat- 
nya sah tetapi ia telah melakukan sesuatu yang amat dimak- 
ruhkan, hanya saja tidak perlu dijabar dengan sujud sahwi. 

Sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu bahwa yang di- 
maksud dengan sir dalam bacaan dan zikir-zikir yang disyari- 
atkan pada shalat ialah suara yang rendah yang dapat didengar 
oleh orang yang shalat itu sendiri dalam keadaan pendengaran 
dan situasi yang normal dan tenang. Jika bacaan dan zikir-zi¬ 
kir itu tidak didengar olehnya tidak sah bacaan dan zikir-zikir 
itu. 

cPasal 9Cedolapan 

Para ashab kami mengatakan, sunah bagi imam shalat jahri- 
yah (shalat yang disunahkan membaca Fatihah dan surah de¬ 
ngan nyaring) berdiam sebentar sebanyak empat kali. Perta- 
ma, sebelum membaca doa Iftitah sesudah takbiratul ihram. 
Kedua, sesudah membaca Fatihah sebelum membaca Amin. 
Agar diketahui bahwa bacaan Amin itu bukan dari Fatihah. 
Ketiga, sesudah membaca Amin. Ketika itu sunah berdiam 
agak panjang sehingga memungkinkan makmum menyelesai- 

kan bacaan Fatihahnya.1} Keempat, sesudah selesai membaca 
surah sebelum mengucapkan takbir untuk rukuk. 

*Paso/ 96osembilan 

Apabila sudah selesai membaca Fatihah disunahkan bagi sese- 
orang mengucapkan Amin baik di dalam atau di luar shalat. 
Banyak hadis sahih yang membicarakan keutamaan dan 
p lhala yang besar bagi orang yang membacanya. ^ 

Ada empat cara mengucapkan amin. Pertama, \ dengan 

memanjangkan alif (a) enam harakat, cara ini adalah yang 

paling sahih. Kedua, \ , dengan memendekkan huruf 

alif (a). Ketiga, dengan mengubah ejaan a menjadi e 
* SC ^ *** 

pada bacaan huruf alif (imaalah).. Keempat, \ . dengan 

memanjangkan huruf alif (a) dan menggandakan (tasydid) hu- 
rul mim (m). Dua macam bacaan yang pertama masyhur di 
kaiangan ulama. Cara ketiga dan keempat dihikayatkan dari 
al-Wahidi pada permulaan kitabnya Al-Basith. Untuk lebih 
jelasnya, maka kuuraikan dengan panjang lebar makna dan 
dalil-dalil lainnya tentang kata amin itu di dalam kitab tahdzii- 
bul Asmaa'i wal lughaat. 

1) Utn 'Urwth bin Zubair r.a., ia berkata: "Wahai anak-anakku, bacalah (Fatihah) 

n|iahilii imam scdang diam dan diamiah apabila ia menyaringkan suara, sesungguhnya 
tidak (iah) ihalat bagi orang yang tidak membaca pembukaan Qur'an (Fatihah)." 

(H.R. Bukhari) 
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Disunahkan mengucapkan aminbagi imam, makmum, dan 
orang yang shalat sendirian. Imam dan orang yang shalat sen- 
dirian disunahkan menyaringkan bacaan amin, sedangkan 
makmum menurut qaul yang sahih sunah juga menyaringkan- 
nya baik sedikit atau banyak jamaahnya. Disunahkan bagi 
makmum mengucapkan amin bersama-sama dengan imamnya, 
jangan mendahului imam. Sesungguhnya tidak ditemukan 
adanya hukum sunah bagi sesuatu bacaan yang diucapkan 
tepat pada waktunya bersama-sama imam selain meng¬ 
ucapkan amin. Bacaan lain dii unahkan membacanya 
sesudah imam. 

atan — Tabaarakal laahu rabbul 'aalamiin — 
(Mahasuc Allah, Tuhan semesta alam). 

9!'asal C7Cesepulub 

Disunahkan berdoa memohon rahmat Allah bagi tiap-tiap 
orang yang membaca Qur'an baik di dalam atau di luar shalat 
apabila ia sampai kepada ayat rahmat. Apabila ia sampai 
pada bacaan ayat azab disunahkan berdoa memohon perlin- 
dungan kepada Allah dari neraka atau dari azab atau dari keja- 
hatan atau dari yang tidak diinginkannya atau mengucapkan 
doa: 

Jallat 'azhamatu rabbinaa 
(Mahabesar TUhan kami). 

* 

atau bacaan-bacaan Iain yang serupa. 

Dari Hudzaifah bin Yaman r.a., ia berkata: 

Allaahumma innii as'alukal 'aafiyah 
(Ya Allah, aku memohon kestlamatan kepada-Mu) atau yang 
seumpamanya. 

Apabila ayat yang dibacanya itu adalah ayat tanzih (ayat yang 
menyinggung kemahasucian Allah), dibaca: 

Subhaanahuu wa ta'alaa 
(Dia Mahasuci lagi Mahatinggi). 

y> 

"Aku melaksanakan shalat bersama Nabi saw., pada suatu 
ma am ia awali pembacaan surah dengan al-Baqarah. Hatiku 
berkata: ’Mungktn ia akan rukuk pada ayat yang keseratus 

142 TARJAMAH AL-ADZKAR TAJUAMAH AL-ADZXAR 143 



Bagi orang yang membaca ayat: Temyata ia menernskannya Hatiku pun berkata pula: 
'Mungkin satu surah ini akan dibaca dalam satu rakaat'. 
Ketika satu surah habis dibaca, hatiku berkata: Mungkin ia 
akan rukuk'. Temyata disambungnya lagi dengan surah Ali 
Imran sampai habis kemudian disambung lagi dengan surah 
an-Nisa' sampai habis. Ia baca ayat-ayat itu dengan 
bersambung. Apabila sampai pada ayat yang menyebut tasbih, 
ia bertasbih. Apabila sampai pada ayat yang menyebutkan 
permohonan, ia berdoa sambil memohon kepada Allah. Apa¬ 
bila sampai pada ayat yang menyatakan perlindungan Allah, 
ia berlindung kepada Allah." 

(HR. Muslim) 

Para ashab mengatakan bahwa disunahkan membaca tasbih, 
berdoa memohon sesuatu kebaikan dan berlindung kepada 
Allah bagi orang yang shalat dan yang tidak shalat, bagi 
imam, makmum dan orang yang shalat sendirian apabila ia 
membaca ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan itu, seperti 
yang dilakukan Nabi saw. 

Disunahkan bagi tiap-tiap orang yang membaca ayat: 

"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) 
menghidupkan orang mati?" 

(Q.S. al-Qiyamat [75]: 40) 

Mengucapkan kesaksian: 

Balaa asyhad 
(Benar, aku bersaksi). 

Bagi orang yang membaca ayat: 

^x m.'f < 

"Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya ?" 
(Q.S. at-Tiin [95]: 8) 

Mengucapkan kesaksian (syahadah) sesudahnya dengan: 

"Kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah 
al-Qur'an itu?" 

(Q.S. al-A’raf [7]: 185 dan Q.S. al-Mursalaat [77]: 50) 

Membaca: 

Anmantu bil laah 
(M.u beriman kepada Allah). 

(but bagi orang yang membaca ayat: 

Balaa wa anaa 'alaa dzaalika minasy syaahidiin 
(Benar, dan aku termasuk di antara orang-orang yang me- 
nyaksikan hal itu). 

tfj 

vrvr" 
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"Sucikanlah nama TUhanmu Yang Mahatinggi. ” 

Membaca: 

Subhaana rabbiyal a'laa ^'j 
(Mahasuci TUhanku Yang Mahatinggi). 

Zikir-zikir tersebut di atas berdasarkan dalil-dalil, dalil-jdalil- 
nya kutulis di dalam kitab Al-Bayaanu fii Aadaabi Hamalatil 
Qur’an. 

B*b XXXVIII 
BACAAN RVKVK 

Beberapa hadis sahih diriwayatkan dari Nabi saw. yang mene- 
rangkan bahwa ia mengucapkan takbir ketika akan rukuk. 
Takbir ketika akan rukuk sama dengan takbir-takbir lainnya 
selain takbiratui ihram, hukumnya sunah. Sekiranya ditinggai- 
kan amat makruh hukumnya, tetapi shaiatnya tidak batal dan 
tidak dijabar dengan sujud sahwi. Diriwayatkan dari Imam 
Ahmad bin Hanbai bahwa semua takbir itu wajib hukumnya. 

Tentang memanjangkan takbir ada dua qaul bagi Imam Sya- 
fi'i. Yang paling sahih di antara dua qaul itu adalah pendapat- 
nya yang termaktub di dalam Qaul Jadid. Disunahkan 
memanjangkannya sampai kepada ia berada pada batas rukuk 
baru berhenti mengucapkannya. Langsung disambung 
dengan tasbih bacaan rukuk agar di dalam shalat tidak ada 
lowongan yang tidak terisi dengan zikir kepada Allah. 

Menurut qaul yang sahih disunahkan tidak memanjangkan tak¬ 
biratui ihram karena diperlukan pemerataan niat dalam selu- 
ruh takbir itu. Apabila dibaca panjang menyulitkan dan apabi- 
la dibaca tidak panjang malah memudahkannya. Willaahu 
a'lam. 

9}asal ^erlama 

Apabila orang yang shalat ity sudah sampai kepada batas 
rukuk disunahkan baginya mengucapkan tasbih: 
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\ 
Subhaana rabbiyal 'azhiimi wa bi hamdih (tiga kali) 
(Mahasuci TUhanku Yang Mahabesar dan segala puji bagi- 

Nya)-\ 

Dari Hudzaifah r.a.: 

"Bahwasanya Rasulullah saw. membaca: Subhaana rabbiyal 
'adziim. Pada rukuknya yang panjang, hampir sepanjang ba- 
aan surah al-Baqarah, an-Nisa dan Ali Imran." 

(H.R. Muslim) 

"Maknanya, ia mengulang-ulang bacaan Subhaana rabbiyal 
azhiim pada ruku." 

(H.R. Abu Daud dan lain-lain menjelaskan dalam kitab sunah mereka) 

Didam beberapa buah kitab'Sunan disebutkan bahwa Nabi 
hiiw. b *rsabda: 
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"Apabila salah seorang dari kalian mengucapkan Subhaana 
rabbiyal 'adziim tiga kali, sesungguhnya telah sempurna 
rukuknya. " 

Dari Aisyah r.a.: 

Subhaanakal laahumma, rabbnnaa wa bihamdik. 
Allaahummagflr lii 
(Mahasud Engkau ya Allah, ya lUhan kami dan segala puji 
bagi-Mu. Ya Allah, amp ni (dosaku)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Ali r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. apabila rukuk, ia membac : 
Allaahumma laka rnka'tu, wa bika namantu wa lnka aslnmtu 
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khasya'a laka sam'ii wa basharii wa mukhkhii wa azhmii wa 
'ashabii. 
(Ya Allah, hanya kepada-Mu aku rukuk, hartya kepada-Mu 
aku beriman dan hanya kepada-Mu aku berserah diri Pende- 
ngaranku, penglihatanku, otakku, tulang-belulangku,dan pem 
buluh darahku khusyuk kepada-Mu)." 

(H R. Muslim) 

Menurut riwayat beberapa kitab Sunan Rasulullah saw. mem- 

baca. 
Khasya'a sam'ii wa basharii wa mukhkhii wa 'azhmii wa 
inas taqallat bihii qadamii iiilaah' rabbil 'aalamiin. 
(Pendengaranku, penglihatanku, otakku tulang-belulangku, 
dan apa pun yang dilakukan dengan bantuan kakiku semuanya 
khusyuk karena Allah, Tuhan semesta alam). 

Dan Aisyah r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. ketika rukuk dan sujudnya 
mrnbaca: 
Suliliuhun quddusun rabbul malaa'ikati war ruh 
(/ *ni Mahasud, Dia Mahakudus. Dia liihan (Yang disembah) 
i di h rmlaikat dan roh [Jibril]). ” 

(H.R. Muslim) 

!) ii i Aul bin Malik r.a., ia berkata: 
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"Aku melakukan shalat bersama Rasulullah saw. pada suatu 
malam. Ia pada shalatnya membaca surah al-Baqarah. Setiap 
kali bertemu dengan ayat rahmat, ia berhenti dan memohon 
limpahan rahmat kepada Allah dan setiap kali bertemu de¬ 
ngan ayat azab,ia berhenti dan memohon perlindungan-Nya." 
(Perawi) berkata: "Kemudian ia rukuk sebatas waktu yang ku- 
rang lebih sama dengan lamanya qiyam (berdiri dalam sha¬ 
lat), ia ketika rukuk membaca: 
Subhaana dzil jabaruuti wal malakuuti wal kibriyaa'I wal 
azhamah. 
(Mahasuci Allah, Pemitik kekuasaan, Pemilik alam malakut, 
Pemilik ketunggalan dalam kebesaran dan Pemilik keagung- 
an). Kemudian dalam sujud ia membaca seperti itu pula." 
(H.R. Abu Daud dan an-Nasa'i dalam kitab Sunan masing-masing dan Tirmidzi di 
dalam kitabnya Asy-Syamaa'il dengan isnad sahih) 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata, Rasulullah'saw. bersabda: 

"Maka adapun rukuk, agungkanlah lUhanmu p danya." 
(H.R. Muslim) 

Hadis inilah kunci dari pasal ini, yaitu mengagungkan Allah. 
Mengagusigkan Allah pada waktu rukuk boleh dengan meng- 
gunakan lafal apa saja, tetapi yang paling afdal adalah meng- 
himpun zikir tersebut di atas sekiranya memungk'nkan dan 
tidak menyulitkan orang lain jika ia menjadi imam. Sebelum 
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mengucapkan ta'zhim (Kebesaran Allah) terlebih dahulu 
membaca tasbih. 

Sekiranya menginginkan yang paling ringkas, disunahkan 
kepadanya membaca tasbih. Minimal sempurna diucapkan 
tiga kali tasbih. Sekiranya dibaca sekali saja, berarti ia 
sudah melaksanakan anjuran tasbih itu. 

Apabila hanya menginginkan membaca sebagian saja,disunah¬ 
kan membacanya pada suatu waktu sebagiannya dan pada 
waktu yang lainnya sebagian lain lagi. Dengan demikian, se- 
mua fnacam zikir itu dapat dibacanya walaupun dalam bebera- 
pa waktu. Demikian pula halnya mengenai zikir-zikir pada 
setiap bab di dalam kitab ini. 

Zikir pada rukuk, sunah hukumnya menurut mazhab Syafi’i 
dan menurut pendapat jumhur ulama. Apabila ketinggalan 
membacanya baik disengaja atau karena lupa, tidak batal 
shalatnya, tidak berdosa dan tidak dijabar dengan sujud sahwi. 
Akan tetapi. Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama 
lainnya berpendapat wajib hukumnya. 

Seyogianya bagi orang yang melaksanakan shalat membaca 
zikir (bacaan) rukuk berdasarkan hadis tersebut di atas. 
Hendaklah ia keluar dari masalah yang dikhilafiahkan (yakni 
ntara wajib dan sunah membacanya) dengan mengambil 

a ernatif membacanya. Whllaahu a'lam. 

cPasalcKedua 

r makruhkan membaca al-Qur’an pada waktu rukuk dan 
aujud. Sekiranya yang dibaca ialah ayat-ayat selain Fatihah 
tidak batal shalatnya. Adapun sekiranya yang dibaca adalah 
Fatihah maka ada dua pendapat. Menurut qaul yang lebih 
tulilli tidak batal shalatnya walaupun sebagian ashab menya- 
takin batal. 

linn All r.a., ia berkata: 
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"Aku dilarang oleh Rasulullah saw. membaca al-Qur'an 
ketika rukuk atau sujud. " 

(H.R. Muslim) 

Dariibnu Abbas r.a., dari Rasulullah saw., ia bersab a: 

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca al-Qur'an 
ketika rukuk ataupun sujud " 

(H.R. Muslim) 

B«\b XXXIX 
BACAAM KETIKA BANGK1TDAR1KN/KN/K 

DAM KETIKA 1T1DAL 

Sunah ketika mengangkatkan kepala dari rukuk membaca: 

Sami'allaahu liman hamidah (Allah mendengar orcmg yang 
memanjatkan puji kepada-Nya). 

Sekiranya ketika itu dibaca: 

(Barang siapa memuji Allah pasti didengar-Nya). 

Menurut Imam Syafi' i di dalam kitabnya Al-Umm, boleh saja. 

Apabila sudah tegak berdiri disunahkan pula membaca: 

Kubbanaa lakal hamdu hamdan katsiiran thayyiban 
mubaarakan fiihi, mil ’as samaawaati wa mil'al ardhi wa 
nill’a maa bainahumaa wa mil’a maa syi’ta min syai-in ba du, 

ulilnts tsanaa-i wal majdi ahaqqu maa qaalal ’abdu wa kunnaa 

laku abdun, laa maani’a li maa a’thaita wa laa mu’thiya li maa 

niunu’ta wa laa yanfa’u dzal jaddi minkal jaddu 
(hi lUhan kami, hanya bagi-Mu segala puji, puji yang ba 
nynk vang baik, yang diberkati sepenuh langit, sepenuh bumi, 
H'/H-nuh antara keduanya, dan sepenuh apa yang Kau- 
ki Id ndiiki adanya sesuatu selain itu. Ya Allah, Pemilik puji 
,1,111 ,miung. Ucapan seorang hamba yang paling pantos 
,i[,if, "Kami semuanya adalah hamba-Mu. Tiada seorang 

pun vang dapat menghalangi apa saja yang Kauberikan dan 
(Unfa seorang pun yang dapat memberikan sesuatu yang Kau- 
crgah I link ada kehormatan yang dapat memberikan 
mail 'mil kcpada orangyang terhormat itu)." 
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Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 

’Rasulullah saw. membaca: 'Sami'al laahu liman hamidah' 
ketika ia mengangkat punggungnya dari rukuk kemudian se- 
telah tegak berdiri ia membaca: 'Rabbanaa lakal hamdu'." 
(H R. Bukhari dan Muslim, sedangkan memirut beberapa riwayat lain disebutkan: 

"Vtalakal hamdu.") 

Dari Ali dan ibnu Abi Aufaa r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila mengangkat kepala- 
nya, ia membaca: Sami'al laahu liman hamidah. Rabbanaa 
lakal hamdu mil'as samaawaati wa mil'al ardhi wa mil'n 
maa syi'ta min syai'in ba'du." 

(H.R. Muslim.) 
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Dari Abu Sa'id ai-Khudri r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila mengangkat kepala- 
nya dari rukuk, ia membaca: 
Ailaahumma rabbanaa lakal hamdu mil'as samaawaati wal 
ardh wa mil'a maa syi'ta min syai'in ba'du. Ahlats tsanaa'I 
wal majdi ahaqqu maa qaalal 'abdu wa kullunaa laka 'abdun. 
Ailaahumma laa maani'a limaa a'thaita wa laa mu'thiya limaa 
niana'ta wa laa yanfa’u dzal jaddi minkal jaddu." 

(H R. Muslim) 

Du iwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Muslim dari 
Ihnu Abbas r.a.: 

1ARJAMAHAI AD/XAR 155 



Rabbanaa lakal hamdu mil as samaawaati wa mil'al ardhi 
wa maa bainahumaa wa mil’amaa syi’ta min syai-in ba’du 

Dari Rifa'ah bin Raafi' az-Zarqi r.a., ia bercerita: 

"Pada suatu hari kami melakukan shalat di belakang Nabi 
saw. Manakala ia mengangkat kepalanya dari rukuk, ia mem- 
baca: 
Sami'al laahu liman hamidah 
Seorang laki-laki di belakangnya menyahut: 
Rabbanaa wa lakal hamdu hamdan tsiiran thayyiban 
mubaarakan fiih. 

Ketika Nabi saw. selesai mengerjakan halat, ia bertanya: 'Si- 
apakah yang membaca zikir tadi'? Orang itu menjawab: 
'Soya, wahai Rasulullah'. Nabi saw. bersabda: Kulihat ma- 
laikat lebih dari tiga puhih banyaknya berlomba-lomba untuk 
men atat lebih awal'." 

(H.R. Bukhari) 

Disunahkan membaca seluruh zikir itu dengan menghimpun- 
kan semua riwayat di atas. Sekiranya hendak mengambil seba- 
gian saja d'baca sebagai berikut: 
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Sami'al laahu liman hamidah. Rabbanaa lakal hamdu 
mil'as samaawaati wa mil'al ardhi wa maa bainahumaa wa 
mil'a maa syi'ta min syai'in ba'du. 

Sekiranya hendak diperpendek lagi dibaca: 

Sami”al laahu liman hamidah rabbanaa akal hamdu. 

Selain dari ini tidak ada lag yang lebih pendek. 

Zikir-zikir tersebut sunah dibaca secar; keseluruhan oleh 
imam, makmurn, dan orang yang melaksanakan shalat sendiri- 
an. Hanya saja bagi ’mam dengan syarat apabila makmumnya 

yukai shalat yang dikerjakan dengan bacaan-bacaan pan- 
j«ng. 

Karena zikir pada i'tidal itu sunat^maka sekiranya ltinggal- 
kan tidak diperiukan sujud sahwi, tetap meninggalkan amat 
ilimakruhkan hukumnya. 

Ketika i'tidal tidak dimakruhkan membaca al-Qur'an, lain hal- 
nya ketika rukuk dan sujud. WiUaahu a'lam. 

B«\b XL 
BACAAM SVjV/D 

Apabila sudah selesai mengucapkan zik'r ketika i'tidal, disu- 
nalikan membaca takbir (Allaahu akbar) sambil berge ak me- 
nurun ntuk sujud. Adapun ketinggalan takbir ketika itu t dak 
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membatalkan shalat dan tidak diperlukan sujud sahwi. 

Apabila ia telah bersujud disunahkan membaca zikir sujud. 
Zikir yang dibaca di dalam sujud itu banyak sekali ragamnya 
antara lain: 

• 

Riwayat Muslim dari Hudzaifah r.a. tentang hadis yang men- 
ceritakan laku shalat Nabi saw. ketika ia membaca surah al- 
Baqarah, an-Nisa' dan Ali Imran dalam satu rajcaat. Bahwa 
tidak dilaluinya ayat rahmat melainkan ia berdoa memohon 
kepada Allah dan tidak dilewatkan ayat azab melainkan ia 
memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian Hudzaifah 
r.a. melanjutkan ceritanya: 

"Kemudian ia (Nabi saw.) sujud, maka dibacanya: 
Subhaana rabbiyal a'laa. 
(Mahasuci Thhanku Yang Mahatinggi). Sujudnya lama dila- 
kukannya hampir sama dengan berdirinya tadi." 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

"Adalah Nabi saw. memperbanyak bacaan: 
Subhaanakal laahumma rabbanaa wa bihamdikal 
laahummagfir lil. 
(Mahasuci Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji ba- 
gi-Mu, ya Allah, ampuni dosaku)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 
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Dari Aisyah r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. membaca: 
Subbuuhum qudduusun rabbul mala'ikati war ruuh. 
(Dia Mahasuci, Dia Mahakudus. Dia TUhan [Yang disembah 
olehj para malaikat dan roh [JibrilJ pada rukuk dan sujudnya). 

(H.R. Muslim) 

Dari Ali r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila sujud ia membaca: 
AllHMhumma laka sajadtu wa bika aamantu wa laka 

lamtu. Sajada wajhiya lil ladzii khalaqahuu wa 
ihawwarahuu wa shaqqa sam'ahuu wa basharahuu 
i«l» •» akal laahu ahsanul khaaliqiin. 
(hi Allah hanya kepada-Mu aku bersujud, kepada-Mu aku 
btrinum dan karena-Mu aku berserah diri. Mbjahku bersujud 
kepada Yang menciptakan, membentuk rupa dan Yang mem- 
huka p ndengaran serta penglihatanku, Mahasuci Allah, Dia- 
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lah sebaik-baik Pencipta)." 
(H.R. Muslim) 

Se agaimana telah kami kemukakan pada pasal pertama "Bab 
Bacaan Rukuk" sebuah hadis sahih riwayat Auf bin Malik di 
sini perlu pula kami sebutkan karena ada kaitannya. Yaitu 
riwayat yang menerangkan bahwa Nabi saw. m aksanakan 
rukuk dan sujud lama sekali seraya membac 

Subbaana dzil jabaruutl wal malakuuti wa kibriyaa'I wal 
'azhamah 

Diriwayatkan kepada kami di dalam bebe apa kitab S nan 
bahwa Nabi saw. bersabda: 

V #4 

9 

J&\ 

". .. Apabila salah seorang dari kalian sujud, bacalah: 
Subhaana rabbiyal a'laa. 

(Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi), tiga kali. ” 

Itulah minimal (paling sedikit) bacaan sujud. 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

-y'\ o 

14 & *=*^5 
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"Pada suatu malam aku merasa kehilangan Nabi saw. lalu 
kucari dia, tiba-tiba kutemukan ia sedang rukuk (perawi ragu) 
sujud sambil membaca: 
Siihliaunaka wa bi hamdika laa il ha illaa anta 
(Mahasuci Engkau dan segala puji bagi-Mu, tiada TUhan 
plain Engkau)." 

(H.R. Muslim) 

Menu rut isnad lain riwayat Muslim: 

" Tanganku menyentuh dua telapak kakinya sedangkan ia 
heradu di dalam mesjid. Kedua telapak kakinya tegak berdiri, 
A likn ilu ia membaca: 
AllHMliiinima a'uudzu bi ridhaaka min sakhathika wa bi 
niiruafnatika min 'uquubatika, wa a'uudzu bika minka laa 
ulmliil t.snnaa'an 'alaika anta kamaa atsnaita 'alaa nafsika. 
I l'ij Allah, dengan ridha-Mu aku berlindung dari kemurkaan- 

tu dan dengan kemaafan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung 
k, radu Engkau dari azab-Mu. Aku tidak sanggup menyebut 
d,m mtmuji-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu)." 

* 
9 

I >,u 1 him Abbas r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: 

W 1 • 
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"Apabila rukuk, agungkanlah Allah padanya dan apabila 
sujud, bersungguh-sungguh berdoa pada-Nya tentu doamu 
akan diperkenan." 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

K is' s' 0 J 

"Seorang hamba akan sangat dekat kepada Tuhannya adalah 
ketika ia sedang sujud, Oleh karena itu, banyak-banyaklah 
berdoa pada saat itu." 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

J 'i *ty* *< i \ 

• 0-^5 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. ketika sujud membaca: 
Allaahummaghfirlii dzanbii kullahuu, diqqahuu wajillahuu 

wa awwalahuu wa nakhirahuu wa ’alaaniyatahuu wa sirrah.” 
(Ya Allah, ampuni aku dari dosaku semuanya, sedikit dan ba- 
nyak, yang awal dan yang akhir nanti, yang terbuka dan yang 
tersembunyi). 

(H.R. Muslim) 

Disunahkan bagi orang yang sedang sujud membaca semua 
zikir yang kami sebutkan di atas. Jika tidak memungkinkan 
baginya membaca secara keseluruhan dalam satu waktu, diba- 
ca dalam beberapa waktu yang terpisah-pisah dan apabila ia 
hendak dipersingkat bacaannya, ia ambil bacaan tasbih dan 
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Ik it doa tetapi tasbih dibaca lebih awal daripada doa. 

' llnsa! cPerfamo 

I'm a iiiama berselisih pendapat tentang mana yang lebih af- 
ilnl di antara sujud dengan qiyam (berdiri) dalam shalat. 
Ma/liab Syafi'i dan ulama-qlama yang sependapat dengan dia 
iik ngaiakan bahwa qiyam dalam shalat lebih afdal. Dasar 
priulapat mereka adalah hadis sahih riwayat Muslim dari Nabi 
iw, ia bersabda: 

Shalat yang paling afdal adalah yang paling lama berdiri." 

l)n ir lain bahwa zikir dalam qiyam itu adalah al-Qur'an 
dangkan zikir dalam sujud adalah tasbih, padahal bacaan 

I-Qur'an lebih afdal daripada tasbih. 

cbagian ulama lainnya berpendapat bahwa sujud lebih afdal 
d.u ipada qiyam. Alasannya adalah hadis riwayat Muslim dari 
Aim I lurairah r.a. tersebut di atas, yaitu: 

"Saat seorang hamba sangat dekat kepada liihannya adalah 
ketika ia sedang sujud. " 

Al I irmidzi menulis di dalam kitabnya: 

Tai a ahli ilmu pengetahuan berselisih pendapat pada masalah 
ini Scbagian mereka mengatakan bahwa qiyam yang lama 
It bih gfdal daripada rukuk dan sujud yang banyak (karena 
Imiiy ik rakaat). Sebagian lain lagi mengatakan, rukuk dan 

iijiid yang banyak lebih afdal daripada qiyam yang lama." 

Alim id bin Hanbal mengatakan bahwa ada dua buah hadis 
yiiti i diriwayatkan dari Nabi saw. tentang masalah ini. Akan 
Irlupi, ia sendiri tidak menegaskan pendiriannya. 
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Ishak mengatakan: 

"Adapun pada siang hari, lebih afdal memperbanyak rukuk 
dan sujud, sedangkan pada malam hari lebih afdal 
memanjangkan qiyam. Kecuali bagi seseorang yang su- 
dah secara terus-menerus menyisihkan sebagian malam hari- 
nya untuk melakukan banyak rukuk dan sujud. Rukuk dan 
sujud yang banyak lebih disukai ia kerjakan karena ia 
melaksanakan hizibnya (amalan tetapnya). Beruntunglah orang 
yang banyak rukuk dan sujudnya. 

Tirmidzi mengatakan: 

"Sebenarnya Ishak mengatakan demikian karena ia mencontoh 
sifat-sifat shalat Nabi saw. pada malam hari dengan qiyam 
yang panjang. Adapun pada siang hari tidak pernah dicerita- 
kan tentang shalatnya Nabi saw. dengan qiyam yang panjang 
sebagaimana pada malam hari. 

cpasal^edua 

Apabila seseorang sujud tilawah,disunahkan membaca ketika 
sujud itu apa yang dibaca pada sujud shalat serta ditambah 
dengan: 

9 Sis' • 

Allaahummaj’al haa lii ’indaka dzikhraa. Wa a'zhim lii bihaa 
ajraa. Wa dha' 'annii bihaa wizraa, wa taqabbal haa minnii 
kamaa taqabbalta haa min daawuuda 'alaihis salaam. 

(Ya Allah, jadikanlah sujudku ini simpanan berharga di sisi- 
Mu. Dengan sujud ini pula berikan kepadaku pahala yang 
besar. Hapuskan dosaku karenanya dan terimalah ia sebagai 
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imultinku seperti Engkau menerima sujudnya Nabi Daud 
alaihis salam)," 

Mniuiut keterangan Imam Syafi’i disunahkan lagi ditambah 
<1 ig*tn. 

!)ti na rabbinaa, in kaana wa'du rabbinaa lamaf uulaa. 
Mahasuci TUhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti 
Uptnuhi). 

(Q.S. al-Isra' [17]: 108) 

I )ur i Aisyah r.a., ia berkata: 

Niisulullah saw. pada sujud tilawahnya membaca: 
wsjhiya lii Iadzli khalaqahuu wa syaqqa sam’ahuu wa 

IimiIihihIiuu bi haulihii wa quwwatih. 

(Hliuhku telah bersujud kepada Yang telah menciptakannya, 
ig n}’ mbuka penglihatan dan pendengarannya dengan Kua- 

iu dan Kekuasaan-Nya)." 
(H R. Abu Daud dan Tirmidzi, Tirmidzi menyebutnya sebagai hadis sahih) 
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Al-Hakim dalam riwayatnya menambahkan: 

Fa tabaarakal laahu ahsanul khaaliqiin. 
(Mahasuci Allah, Dia sebaik-baik Pencipta). 

Al-Hakim menjelaskan bahwa riwayat tambahan ini sahih me- 
nurut syarat Bukhari dan Muslim. 

Adapun bacaan: Allaahummaj'alhaa lii 'indaka dzakhraa dan 
seterusnya seperti tersebut di atas diriwayatkan oleh Tirmidzi 
dari ibnu Abbas r.a. dengan isnad hasan dan al-Hakim menya- 
takannya hadis sahih. 

B*b XL1 
BACAAM KET1KA BANGKIT DARI SVJVD 

BAN DVDVK ANTARA BVA SVJVD 

Disunahkan bertakbir mulai saat mengangkat kepala dari lan- 
tai dan memanjangkan bacaan takbir sampai duduk sempuma. 
Apabila selesai membaca takbir dan duduk sudah sempurna, 
disunahkan membaca doa sebagai berikut. 

Dari Hudzaifah r.a. sebagaimana diriwayatkan oleh Abu 
Daud, Tirmidzi, an-Nasa'i dan al-Baihaqi di dalam kitab 
Sunan mereka masing-masing dan lain-lain. Sudah kami se- 
butkan hadisnya. Yaitu tentang shalat Nabi saw. pada suatu 
malam dengan qiyam yang lama sekali karena ia membaca 
surah al-Baqarah, an-Nisa’ dan Ali Imran. Rukuknya juga 
lama demikian pula sujudnya. Hudzaifah mengatakan: 

"la (Nabi saw.) ketika duduk antara dua sujud membaca: 
Rabbigfir lii, rabbigfir lii. 
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(Hi lUkanku, ampuni aku, ya TUhanku, ampuni aku) dan 
tduklah ia elama kurang lebih lamanya sujud. " 

I lull ibnu Abbas r.a. diterangkan tentang hadis dia bermalam 
ib ruiiiiih saudara (perempuan) ibunya, Maimunah r.a. dan 
niiiil.it Nabi saw. pada malam itu. Ibnu Abbas menjelaskan: 

pubila Nabi saw. mengangkat kepalanya dari sujud-ia 
m mbaca: 
KHbbigfir lii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii 

WHlitlinii. 
(hi llihanku, ampuni aku, berilah rahmat kepadaku, sem- 
purnakan kekuranganku, angkatlah martabatku, berilah rezeki 
kepadaku, dan berilah hidayat kepadaku). " 

(H.R. Baihaqi) 

Scd mgkan menurut riwayat Abu Daud dengan isnad hasan. 

wh 'aafinii, 

( dan selamatkan daku). 

VtolUuihu a'lam. 

kl SkANGAN: 

A| .tin11 seseorang melakukan sujud yang kedua dalam shalat 
iIIniiii ilikan membaca kembali apa yang telah dibacanya pada 
mt|n l pcrtama. Apabila ia bangkit dari sujud kedua ini, disu- 
iiitlikaii takbir dan duduk istirahat sebentar dengan menghenti- 
^ hi i gcrakan-gerakan badan knmudian bangkit berdiri mema- 
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suki rakaat kedua sementara takbir tetap dipanjangkan bacaan- 
nya mulai dari sujud hingga tegak berdiri. Huruf yang di¬ 
panjangkan adalah huruf lam (L) kedua dari kata "Allah". 
Pendapat ini ialah yang paling sahih di kalangan para ashab. 

Menurut pendapat lain, ia bangkit dari sujud tanpa mengucap- 
kan takbir dan kemudian duduk istirahat. Apabila ia bangkit 
dari duduk, barulah ia mengucapkan takbir. Pendapat 
ketiga, ia bangkit dari sujud dengan takbir. Apabila ia 
sudah duduk istirahat berhenti dari takbir kemudian ia bangkit 
berdiri tanpa takbir. Akan tetapi, para ulama sependapat me- 
ngatakan bahwa tidak disunahkan membaca dua kali takbir 
padanya. Pendapat pertama yang terdahulu dinyatakan lebih 
sahih karena dengan demikian tidak ada saat yang kosong 
daripada zikir di dalam shalat. 

Duduk istirahat adalah sunah Nabi saw. yang diriwayatkan 
oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Mazhab Syafi'i menyatakan 
hukumnya sunah. Duduk istirahat itu hanya disunahkan pada 
sujud kedua tiap-tiap rakaat yang terus langsung bangkit ber¬ 
diri. Duduk istirahat tidak disunahkan pada sujud tilawah di 
dalam shalat. Wallaahu a'lam. 

B*b XL11 

ZIKIR PADA RAKAAT KEDVA 

Segala macam zikir yang kami sebutkan untuk dibaca pada 
rakaat pertama dilaksanakan pula pada rakaat kedua, baik 
yang fardu, yang sunah,dan lain-lain yang menyangkut masa- 
lahfuru’iyah, kecuali beberapa persoalan. 

Pertama: 

Pada rakaat pertama ada takbiratul ihram yang merupakan 
rukun shalat. Tidak demikian dengan rakaat kedua, tidak ada 
padanya takbiratul ihram. Yang ada hanya takbir intiqal dari 
sujud kepada qiyam dan hukumnya sunah. 
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Kedua: 

1 idak disyariatkan lagi membaca doa iftitah pada rakaat ke- 
diui, hal ini disyariatkan pada rakaat pertama. 

KHIga: 

Pada rakaat pertama disunahkan membaca ta'awwudz (A'uud- 
;ubil laahi ...) dengan kesepakatan para ulama. Adapun 
membaca ta'awwudz pada rakaat kedua terdapat perselisihan 
pi ndapat ulama, sed^ngkan menurut pendapat yang lebih sa- 
iiili disunahkan berta'awwudz. 

.cempat: 

Menurut qaul yang dipilih kebanyakan ulama bahwa bacaan 
uyat pada rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. 
Masalahnya adalah persoalan khilafiah. Wilaahu a'lam. 

B*b XL111 

BOA QV/NVT SVBVH 

(junut pada shalat Subuh merupakan sunah Rasulullah saw. 
hcrihsarkan hadis sahih. 

Dari Anas r.a.: 

• * •» 

Si \unnKuhnya Rasulullah saw. senantiasa berqunht pada 
(i/jii/ii/) subuh sampai ia meninggalkan dunia ini." 

Cl I U nM lukim dalam kitab Al-Arba’in. Ia menyebutkan sebagai hadis sahih) 

Maiui ut ina/hab kami qunut disyariatkan pada shalat subuh 
tl.in luikuninya sunah muakad (ab'adh). Sekiranya ketinggal- 
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an membacanya tidak batal juga shalatnya tetapi dijabar de- 
ngan sujud sahwi, baik ketinggalan itu disengaja atau lupa. 

Adapun membaca qunut pada shalat yang lima waktu selain 
dari shalat Subuh terdapat tiga qaul dari Imam Syafi'i rahima- 
hullaahu ta’aal. 

Qaul pertama, yaitu qaul yang masyhur, bahwa jika terjadi 
sesuatu yang menyusahkan umat Islam dianjurkan (disunah- 
kan) mereka berqunut dalam shalat. Jika tidak terjadi apa- 
apa tidak dikerjakan qunut itu. Qaul kedua boleh berqunut 
secara keseluruhan. Qaul ketiga, tidak boleh berqunut secara 
mutlak. Wallaahu a'lam. 

Menurut mazhab kami, disunahkan pula berqunut pada rakaat 
terakhir shalat Witir dimulai tanggal 16 Ramadhan atau pada 
pertengahan kedua bulan Ramadhan. Selain keterangan di atas 
masih ada pendapat yang mengatakan bahwa berqunut pada 
shalat Witir adalah selama bulan Ramadhan. Ada lagi kete¬ 
rangan lain yang mengatakan bahwa berqunut pada shalat 
Witir itu adalah sepanjang tahun (selamanya). Yang terakhir 
ini adalah mazhab Abu Hanifah. Keterangan pertama adalah 
pendapat yang masyhur di dalam mazhab kami. Wallaahu 
a'lam. 

cPasal cperlama 

Tempat meletakkan Itacaasn qunut menurut mazhab kami pada 
shalat subuh sesudah bangkit dari rukuk rakaat kedua. Imam 
Malik berpendapat, bahwa membaca qunut adalah sebelum 
rukuk. Para ashab berpendapat, sekiranya penganut mazhab 
Syafi’i berqunut sebelum rukuk maka qunut yang dibacanya 
itu belum terbilang sebagai qunut, demikian pendapat yang 
lebih sahih. Kemudian ia haras mengulang kembali qunutnya 
sesudah rukuk dan sujud sahwi. Ada juga pendapat lain yang 
mengatakan tidak perlu sujud sahwi dan pendapat lain lagi 
tidak perlu mengulangi qunut sesudah rukuk, cukup dengan 
qunutnya sebelum rukuk itu. 
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AJttpuii lafalnya yang dibaca sebagaimana diriwayatkan hadis 
iltih 

I >ai Hasan bin Ali, ia berkata: 

"Rasulullah saw. mengajarkan kepadaku beberapa kalimat 
ugar dibaca pada (shalat) Witir. Yaitu: 
\ilunhiimmahdi nii fiiman hadait. Wa ’aafinii fiiman 
'■tl ilt. Wa tawallanii fiiman tawallait. Wa bariklii fii maa 

limit Wa qinii syarra maa qadhait. Fa innaka taqdhii wa 
lua yuqdhaa 'alaik. Wa innahuu Iaa yadzillu man waalait 
| nluiiirakta rabbanaa wa ta'aalait. 
Oil Hah berilah aku petunjuk hingga tergolong orang yang 
hnuhcri petunjuk. Selamatkanlah daku sehingga aku berada 
ill ,miara orang-orang yang Kauselamatkan. Peliharalah aku 
iihingga t rmasuk di antara orang yang Kaupelihara. Berka- 
illafi pada sesuatu yang Kauberikan kepadaku. Peliharalah 
.ihi Uni bahccya yang Kautetapkan (turunnya). Sesungguhnya 
I ngk.mluh yang menentukan dan tidak ada orang yang me¬ 
in milk in ,vi iuatu terhadap Engkau. Tidak akan menjadi hina 
n ing yang Kaulindungi. Engkau, ya Tuhan kami Yang Maha- 
sui I dan Mahatinggi)." 
(UK Aim Puud. Timndzi, an-Nasa'i, ibnu Majah, al-Baihaqi, dan Iain-lain dengan 
Uiiml mIiill | 
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Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan dan kami tidak menge- 
tahui adanya qunut yang lebih baik lagi dari Nabi saw. selain 
ini. 

Pada riwayat lain yang disebutkan oleh al-Baihaqi bahwa 
Muhammad bin Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib r.a., ia ber- 
kata: 

"Sesimgguhnya doa itu ialah yang dibaca oleh ayahku seba- 
gai qunutnya pada shalatSubuh." 

Disunahkan sesudah membaca doa qunut melanjutkan dengan: 

Allaahumma shalli a'laa Muhammadin wa 'alaa aali 
Muhammadin wa salim. 
(Ya Allah, limpahkanlah selawat frahmat] dan kesejahteraan 
kepada Muhammad dan kepada keluarganya). 

Menurut riwayat an-Nasa'i dengan isnad hasan: 

wa shallallaahu ’alan nably 
(Semoga Allah melimpahkan, selawat atas Nabi Muhammad 
saw.) 

Para ashab mengatakan, sekiranya seseorang berqunut 
dengan membaca qunut yang diriwayatkan dari Umar bin 
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Kiiaththab r.a. tentunya juga bagus. 

IImar membaca qunut itu sesudah rukuk pada shalat subuh. 
Uuiiut yang dibacanya adalah: 
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(Ya Allah, sungguh kami mohon pertolongan dan ampunan pada 
Mu. Kami tidak kufur kepada-Mu, kami beriman kepada-Mu. 
Kami menjauhkan diri dari orang yang menentang-Mu. Ya 
Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan karena-Mu 
kami melaksanakan shalat dan sujud. Hanya kepada-Mu kami 
menuju dan berlari. Kami harapkan rahmat-Mu dan kami sa- 
ngat takut kepada siksa-Mu. Sesungguhnya siksa-Mu yang sa- 
ngat pedih akan mengenai orang-orang kafir. Ya Allah, 
turunkan siksaan kepada orang-orang yang kafir yang meng- 
halang-halangi jalan-Mu, mendustakan rasul-rasul-Mu, dan 
membunuh auliya (pembela agama)-Mu. Ya Allah, berilah 
ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang 
Islam laki-laki dan perempuan. Ya Allah, perbaikilah 
hubungan baik di antara mereka dan jadikanlah hati mereka 
bersatu. Jadikan iman dan hikmah bersemi di dalam hati 
mereka. Tetapkanlah mereka berpegang teguh dengan agama 
yang dibawa oleh Rasul-Mu saw. Ilhami mereka dengan 
kesungguhan menepati janji yang dibuat mereka kepada-Mu. 
Tolonglah mereka menghadapi musuh-Mu dan musuh mereka 
sendiri. Ya Tuhan Yang Mahabenar, jadikanlah kami di anta¬ 
ra mereka). 

Para ashab mengatakan, sunah mengumpulkan qunut Umar 
ini dengan lafal qunut yang tersebut sebelumnya. Sekiranya 
hendak dibaca sekaligus kedua macam qunut itu, maka menu- 
rut pendapat yang lebih sahih, qunut Umar dikemudiankan 
membacanya. Sekiranya hendak diambil salah satunya saja 
untuk dibaca maka yang dibaca adalah sebaiknya qunut 
pertama. 

Sesungguhnya disunahkan menghimpun kedua macam lafal 
qunut itu apabila seseorang yang shalat itu sendirian atau 
imam yang diikuti oleh makmum yang terbatas dan mereka 
menyetujui shalat dilaksanakan dengan lama. VMlaahu a'lam. 

Perlu diketahui bahwa menurut pendapat yang dipilih di ka- 
langan ulama, qunut itu tidak dibatasi doanya, doa apa saja 
yang dibaca ketika itu sudah cukup memenuhi pengertian 
qunut. Sekiranya ketika itu dibaca satu ayat atau beberapa 

ayat al-Qur'an yang mengandung doa, itu pun sudah dapat di- 
Hchut qunut. Akan tetapi bacaan yang terafdal adalah yang 
icrsebut dalam sunah Nabi saw. Sekelompok ulama dari as- 
liab kami ada pula yang berpendapat bahwa qunut itu mempu- 
nyai lafal yang khusus dan tidak dapat diganti dengan bacaan 
doa lainnya. 

Disunahkan bagi imam mengucapkan —Allaahummahdinaa 
dan seterusnya — dengan lafal jamak. Sekiranya diucapkan 
dengan lafal sendirian — Allaahummahdinii dan seterusnya — 
basil qunut itu untuk dirinya sendiri dalam keadaan makruh. 
Oleh karena itu imam dimakruhkan berdoa dengan lafal sendi¬ 
rian untuk dirinya sendiri saja. 

Dari Tsauban r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

fanganlah seorang hamba (Allah) mengimami orang banyak 
lain ia berdoa yang khusus untuk dirinya saja tanpa mengikut- 
kan mereka. Jika ia berbuat demikian maka berarti ia telah 
mrngkhianati mereka." 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Irmlil/.i menyatakannya hadis hasan. 

'/Vi ml^edua 

I'm it ashab berselisih pendapat tentang mengangkat tangan 
puda doa qunut dan menyapukannya ke muka setelah selesai. 
Ad*» llgn p *ndapat mengenai masalah tersebut. Pertama, penda- 
pni Viing lebih sahih, disunahkan mengangkat dua tangan dan 
lisl.ik menyapukannya ke muka. Kedua, mengangkat kedua 
i iiigaii dan menyapukannya ke muka apabila selesai. Ketiga, 
iiijdk mengangkat tangan dan tidak menyapukannya. 
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Para ulama bersepakat bahwa selain dari muka tidak ada yang 
disapu, misalnya dada dan lain-lain, bahkan menyapu selain 
dari muka adalah makruh hukumnya. 

Para ulama berselisih pendapat mengenai suara membaca qu- 
nut. Pertama, kebanyakan ulama dari ashab berpendapat, 
jika seseorang itu shalat sendirian, qunut dibaca dengan suara 
sir (berbisik) dan jika menjadi imam,qunut dibaca dengan su¬ 
ara jahar (nyaring). Inilah pendapat yang sahih dan terpilih 
oleh kebanyakan ulama. Kedua, qunut dibaca dengan sir seba- 
gaimana doa-doa lainnya dalam shalat. 

Adapun makmum yang berada di belakang imam dengan ba- 
caan qunut sir, maka ia membaca qunut dengan sir pula seba- 
gaimana ia membaca doa-doa lainnya. Jika imamnya memba¬ 
ca dengan jahar sedangkan makmum dapat mendengarnya, 
cukup bagi makmum mengaminkan doa qunut imamnya, dan 
ia membaca bersama-sama imam dengan suara sir beberapa 
kalimat terakhir yang mengandung puji-pujian kepada Allah. 
Jika suara imam tidak terdengar olehnya, ia membaca qunut 
dengan suara sir di belakang imam. Ada pula pendapat yang 
mengatakan cukup bagi makmum mengaminkannya. 

Ada lagi pendapat lain, makmum boleh membaca bersama-sa¬ 
ma imam walaupun suara imam terdengar olehnya. Pendapat 
yang dipilih oleh kebanyakan ulama adalah yang pertama di 
atas. 

Apabila qunut dibaca pada selain dari shalat subuh, misalnya 
shalat Magrib dan Isya, maka berlaku hukum yang sama de¬ 
ngan bacaan qunut shalat Subuh. Atau dibaca misalnya pada 
shalat Zuhur dan Asar maka ada pendapat yang mengatakan 
dibaca dengan suara sir dan ada pula yang berpendapat dibaca 
seperti shalat Subuh 

Hadis sahih menyebutkan bahwa qunut Rasulullah saw. yang 
dibacanya dan ditujukan buat mereka yang membunuh guru- 
guru al-Qur'an di Bir Ma’uunah menunjukkan bahwa qunut 
itu dibaca dengan jahar pada semua shalat wajib. 
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Di dalam Sahih Bukhari disebutkan pada bab Tafsir Firman 
Allah: 

"Tak ada sedikit pun campur tangannya dalam urusan mere¬ 

ka...." 
(Q.S. Ali Imran 13]: 128) 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. membaca qunut dengan suara ja¬ 
har pada qunut naazilah." 

xliv 
TASYAHVD PADA SHALAT 

h lat yang dikerjakan hanya dua rakaat seperti shalat Subuh 
dan shalat-shalat sunah, tasyahud hanya dibaca sekali saja. 
Akan tetapi, shalat yang terdiri dari tiga atau empat rakaat, 
pudanya terdapat dua tasyahud, yaitu tasyahud awal dan tasya- 
(nid kedua. Malahan kadang-kadang seorang masbuk menger- 
|itluni tiga kali bahkan empat kali tasyahud. Contohnya, se- 
niiing masbuk memulai shalat Magrib sedang imamnya sudah 
Im.ulu pada rakaat kedua sesudah rukuk,maka tasyahud awal 
ilnb msyahud akhir ’mam itu diikutinya. Padahal bagi masbuk 
waktu Imam mengucapkan salam baru mendapatkan satu raka- 
4, *t.ipl la telah membaca dua kali tasyahud. Setelah imam 
Hulam la melanjutkan shalatnya untuk rakaat kedua dan rakaat 
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ketiga, kedua rakaat itu juga haras bertasyahud masing-ma- 
sing sekali. Jadi, makmum ini membaca sebanyak empat kali 
tasyahud. 

Apabila seseorang mengerjakan shalat sunah lebih dari empat 
rakaat dengan satu kali takbiratul ihram, misalnya seratus 
rakaat, maka yang terbaik baginya membaca dua kali tasyahud 
saja.1* Pertama, ia membaca tasyahud awal sebelum dua raka¬ 
at terakhir dan tasyahud kedua (akhir) pada rakaat terakhir 
kemudian ia salam. 

Segolongan dari ashab mengatakan, tidak boleh antara tasya¬ 
hud awal dan tasyahud kedua (akhir) itu lebih dari dua rakaat 

Boleh saja antara keduanya hanya satu rakaat. Jika dalam satu 
shalat sunah dibaca leb'h dari dua kali tasyahud atau jarak an¬ 
tara dua kali membaca tasyahud itu lebih dari dua rakaat, 
batal shalatnya. 

Akan tetapi, sebagian mereka lagi mengatakan, boleh mem¬ 
baca tasyahud pada tiap-tiap rakaat. Menurat pendapat yang 
lebih sahih, boleh bertasyahud pada tiap-tiap dua rakaat dan 
tidak boleh pada tiap-tiap rakaat. Walaahu a'lam. 

Tasyahud akhir wajib hukumnya menurat Imam Syafi'i, Imam 
Ahmad, dan kebanyakan ulama lainnya. Sedangkan menurat 
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik hukumnya adalah sunah. 
Adapun tasyahud awal sunah hukumnya menurat Imam Sya¬ 
fi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan kebanyakan ulama 
serta menurat Imam Ahmad wajib hukumnya. Menurat 
Imam Syafi'i, apabila ketinggalan tasyahud awal dijabar de¬ 
ngan sujud sahwi. Whlaahu a'lam. 

'asal cPertama 

Lafal tasyahud ada tiga macam yang bersumber dari Nabi 
saw. 

1) Dibaca ayat-ayat surah al-Qur'an pada rakaat-rakaat sebelum tasyahud awal, baik 
tasyahud itu dibacanya dua kali atau lebih. Jika sekiranya ia hanya membaca satu 
kali tasyahud pada sekian banyak rakaat itu sunah dibaca surah (ayat) pada semua 
rakaat. Demikian tersebut di dalam kitab Ar-Raudhah. 
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1 Dari ibnu Mas'ud r.a., dari Nabi saw.: 

At tahiyyaatu lillaahi wash shalawaatu wath thayyibaat. 
A/i salaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatul laa hi 
wh barakaatuh. As salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaa 
illllHahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illal laah. Wa 
UNyhadu anna muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh. 
(Sr gala kehormatan, selawat dan kebajikan adalah milik 
illnh Semoga sejahtera engkau, wahai Nabi, rahmat dan 
berkah-Nya menyertaimu. Semoga kami dan hamba-hamba 
Utah yang saleh dalam kesejahteraan. Aku bersaksi bahwa 
iitiiii Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi 
Muhammad itu hamba dan Rasul-Nya). 

1 (H.R. Bukhari dan Muslim) 

! Dv bnu Abbas r.a., dari Nabi saw.: 

lAHIAMAHAl AD/JKAJI 179 



At tahiyyaatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaatu 
lil Iaah. Assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa 
rahmatullaahi wa barakaatuh. As salaamu 'alainaa wa 
'alaa 'ibaadil laahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illal 
Iaah. Wa asyhadu anna muhammadar rasuulul Iaah. 
(Segala kehormatan, berkah, dan segala kebajikan adalah 
milik Allah ... [dan seterusnya] .... Aku bersaksi bahwa 
Muhammad itu Rasul Allah). 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Musa al-Asy'ary r.a., dari Rasulullah saw.: 

At tahiyyaatuth thayyibaatush shalawaatu lil Iaah. As 
salaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatul laahi wa 
barakaatuh. As salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadil Iaa hish 
shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illal Iaah. Wa asyhadu 
anna muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh. 

(H.R. Muslim) 

Dari al-Qaasim r.a., ia berkata, Aisyah mengajarkan kepada 
kami bacaan tasyahud dan ia berkata: 
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t f Ss- y J e s' 

In adalah tasyahud Rasulullah saw., yaitu: 

At tahiyyaatu lillaahi wash shalawaatu wath thayyibaat 
Assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatul laahi wa 
barakaatuh. As-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadil laahish 
shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illaal laahu wa asyhadu 
f nna muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh. 

(H.R. al-Baihaqi dengan isnad hasan) 

lladis ini menujukkan tasyahud yang dibaca oleh Nabi saw. 
una lafalnya dengan yang dibaca oleh kita. 

Dari Abdur Rahman al-Qaariy, ia mendengar Umar bin Khat- 
thab mengajarkan tasyahud kepada orang banyak sedangkan 
la berada di atas mimbar, ia berkata: 
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Bacalah: 
Attahiyyaatu iillaahi Azzakiyyaatu lillaahi Aththayyibaatu ash- 
shalawaatu lillaah. As salaamu alaika ayyuhan nabiyyu 
wa rahmatullaahi wa barakaatuh. As salaamu ’alainaa wa 
’alaa ’ibaadillaahish shaallhiin. Asyhadu allaa ilaaha illailaah. 
Wa asyhadu anna muhammadan ’abduhuu warasuuluh 
(Segala kehormatan bagi Allah. Segala kesucian bagi Allah. 
Segala kebajikan dan selawat bagi Allah. Semoga kesejah- 
teraan, rahfnat dan berkah Allah menyertaimu, wahai Nabi 
saw. ... (dan seterusnya). 
(H.R. Malik dalam kitab Al-Muwaththa \ al-Baihaqi di dalam sunannya dan Iain-lain 
dengan isnad sahih) 

Dari Aisyah r.a.: 
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Scsungguhnya apabila ia bertasyahud dibacanya: 
At tahiyyaatuh thayyibaatush shalawaatuz zaakiyaatu lil 
Inah. Asyhadu allaa ilaaha illal laahu wa anna 
muhammadan ’abduhuu wa rasuuluh. As salaamu ’alaika 
iiyyuhan nabiyyu wa rahmatul laahi wa barakaatuh. As 
saiaamu ’alainaa wa 'alaa 'ibaadil laahish shaalihiin. 
Menurut jalan riwayat lain dari Aisyah r.a.: 
At tahiyyaatush shalawaatuth thayyibaatuz zaakiyaatu lil 
Inali. Asyhadu allaa ilaaha illal laahu wahdahuu laa syariika 
lull. Wa anna muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh. As salaa- 
niii 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatul laahi wa barakaa- 
tuli. As salaamu 'alainaa wa ’alaa ’ibaadil lashish shaalihiin 

thi diiiinya diriwayatkan oleh Malik di dalam Al-Muwaththa\ al-Baihaqi di dalam 

Hiiiiiiiifiya dan Iain-lain dengan isnad sahih) 

I > ii Malik, dari Nafi\ dari Ibnu Umar r.a.: 

Vr\nnggnhnya ibnu Umar r.a. membaca tasyahud dengan 
Iti/iil 
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Bismillaahit tahiyyaatu lit laah. Ash shalawaatu lillaah. Az 
zaakiyaatu lil laah. As salaamu 'alan nabiyyi wa rahmatul 
laahi wa barakaatuh. As salaamu 'alainaa wa 'alaa 
'ibaadillaahish shaalihiin. Syahidtu allaa ilaaha illaal laah. 
Syahidtu anna muhammadar rasuulullaah. 

(Dengan nama Allah, segala kehormatan bagi AUah. Selawat 
bagi Allah. Kesucian bagi Allah. Semoga kesejahteraan, rah- 
mat dan berkah AUah menyertai Nabi saw. Semoga sejahtera- 
lah kami dan, hamba-hamba Allah yang saleh. Aku telah ber- 
saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku telah bersaksi 
bahwa Muhammad itu Rasul Allah). 

(H.R. Imam Malik dan al-Baihaqi dengan isnad sahih) 

Mbllaahu a'lam. 

Al-Baihaqi mengatakan, jelaslah bahwa ada tiga tasyahud 
yang bersumber dari Nabi saw. berdasarkan hadisnya, yaitu 
hadis riwayat ibnu Mas'ud, riwayat ibnu Abbas dan riwayat 
Abu Musa al-Asy'ari. 

Ulama lainnya mengatakan, ketiga hadis itu tersebut di dalam 
kitab Sahih dan satu di antaranya yang lebih sahih adalah ri¬ 
wayat ibnu Mas'ud. 

Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya lagi menerangkan, 
boleh saja bagi seseorang mengambil salah satu dari sekian 
banyak macam tasyahud di atas. Menurut Syafi'i, yang pa¬ 
ling afdal adalah tasyahud riwayat ibnu Abbas. Sebabnya 
pada lafalnya ada kata al-mubaarakaat yang tidak ditemukan 
pada riwayat ibnu Mas'ud dan riwayat Abu Musa. 

VMlaahu a'lam. 

^as&l deduct 

Yang terbaik ialah memilih salah satu dari tiga macam tasya¬ 
hud di permulaan bab ini dengan seutuhnya. Sekiranya dibaca 
dengan mengurangi sebagian kalimat/katanya, maka ada bebe¬ 
rapa permasalahan tentang kebolehannya. 

Lafal al mubaarakaat, ash shalawaat dan az zaakiyaat itu 
sunah dibaca, tidak merupakan syarat bagi sahnya tasyahud. 

Si t h iiuya dibaca At tahiyyaatu lil laah. As salaamu alaika 
yxu/inn nabiyyu wa rahmatullaahi ... dan seterusnya, maka 

iinlnh i ukup memenuhi syarat tasyahud. Hal ini telah disepa- 
k ,.ti di kalangan kami. 

Ail ijnin latal As salaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu sampai 
dm an akhir tasyahud, kecuali kalimat wa rahmatul laahi wa 
barakaatuh, ulama sepakat akan kewajiban membacanya tanpa 
dlalngknt lagi. Tentang wa rahmatul laahi wa barakaatuh ada 
liga pendapat di kalangan ashhab. Menurut pendapat yang 
Uliili uhih, tidak boleh meninggalkan membaca salah satu 
dai i dua lafal tersebut. Pendapat ini sesuai dengan tuntunan 
ilalll Yaitu kesepakatan riwayat menyebut kedua buah lafal 
Itu Pendapat kedua, boleh tidak membacanya. Pendapat ke- 
itg«. boleh tidak membaca wabarakaatuh saja. 

Alnil Abbas bin Suraij, salah seorang sahabat kami mengata- 
k lid boleh membaca tasyahud yang sudah diringkaskan, yaitu: 

. MP3 
AI (iihiyyatu lil laahi, salaamun 'alaika ayyuhan nabiy. 
SHlaamun 'alaa 'ibaadil laahish shaalihiin. Asyhadu allaa 
llnaha illal laahu wa anna muhammadar rasuulul laah. 

Adiipun lafal salam, menurut riwayat yang terbanyak adalah 
ii uilaanui 'alaaika dan as salaamu 'alainaa, tetapi ada pula 
i iwayat yang menyebutkan salaamun 'alaika dan salaamun 
'alainaa Para ashab mengatakan bahwa kedua bentuk lafal 
£211,1111 itu dapat dibenarkan, tetapi as salaamu lebih afdal 
hacaannya karena riwayatnya lebih banyak, hurufnya lebih 
banyak dan mengambil yang ikhtiyath (berhati-hati dengan 
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mengamalkan yang disepakati). 

Membaca tasmiyah (basmalah dan Bismillaahi...) sebelum 
membaca tahiyat menurut kebanyakan (jumhur) ulama saha- 
bat-sahabat kami tidak sebagai hal yang disunahkan memba- 
canya. Walaupun hadis tentang tasmiyah itu diriwayatkan oleh 
an-Nasa'i, al-Baihaqi dan lain-lain di dalam kitab-kitab Sunan 
mereka dari ibnu Umar, tetapi al-Bukhari, an-Nasa'i dan lain- 
lain dari imam-imam hadis mengatakan bahwa hadis itu tidak 
sah dari Nabi saw. Sementara itu sebagian dari ashab menya- 
takan sunah membacanya. Menurut pendapat yang dipilih oleh 
para ulama sebaiknya tidak dibaca karena kebanyakan (jum¬ 
hur) sahabat Nabi saw. yang meriwayatkan tasyahud tidak 
menyebut tasmiyah di awalnya. 

Tertib atau berurutan dalam membaca tasyahud, kalimat demi 
kalimat seperti susunan tersebut di atas adalah sunah hukum- 
nya. Sekiranya sebagian dari kalimatnya didahulukan atau 
dikemudiankan, menurut qaul yang sahih di dalam mazhab 
boleh saja, bahkan qaul ini dipilih oleh kebanyakan ulama, 
dan Imam Syafi'i sendiri menyebutkan keftolehannya di dalam 
kitab Al-Umm. Di samping pendapat di atas memang ada pula 
pendapat yang menyatakan wajib tertib sebagaimana tertib 
ayat-ayat Fatihah. 

Adapun dalil bolehnya dibaca tanpa tertib ialah adanya riwa- 
yat yang menyebutkan — salam — sebelum syahadat dan pa- 
da riwayat lain disebutkan — salam — sesudah syahadat. Ke- 
dua macam riwayat itu sudah kami kemukakan di atas. Lain 
halnya dengan Fatihah, lafal-lafal (kalimat/kata) dan tertibnya 
adalah bersifat i'jaz, karena itu tidak dapat diubah. • 

Tasyahud tidak boleh dibaca dengan menggunakan bahasa 
a jam (non-Arab) bagi orang yang mampu membacanya da¬ 
lam bahasa Arab. Bagi yang belum mampu, maka boleh diba- 
canya dalam bahasa sendiri sambil belajar tasyahud dalam 
bahasa Arab. 
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' Pnsal JCwmpal 

Membaca tasyahud dengan berbisik-bisik (sir) adalah sunah 
dengan k sepakatan umat Islam (ijmak). Dalilnya adalah hadis 

Nubi saw 

Dun ibnu Mas'ud r.a., ia berkata: 

\U-mrut sunah Nabi saw., lidah-lidah (suara) membisikkan 
h 11 , ion tasyahud. 

(H.R. Abu Daud, at-Tirmidzi, dan al-Baihaqi) 

i'liuml/i menyatakannya hadis hasan dan al-Hakim menyebut- 
uya sohiigai hadis sahih. 

Aimhila seorang sahabat Nabi saw. mengatakan, "... menurut 
•inuih demikian dan demikiankedudukan ucapan 
• shall it itu sama dengan ia berkata, "Rasulullah saw. bersab- 
iln " Inilah pendapat sahih yang dipegang oleh kebanyakan 
(|tiinliur) ulama dari kalangan fukaha (ahli-ahli fikih), ahli- 
ulilt hadis, ahli ushul, dan ahli ilmu kalam. 

„ k n uny i tasyahud dibaca dengan suara nyaring makruh hu- 
kiiitniyit walaupun tidak batal shalatnya dan tidak pula harus 
i|||itb.ii dengan sujud sahwi. 

BaV VL 

MLMBACA SELAWAT SESV/DAH TASYAHV/D 
i 

Mniiiuit Imam Syafi'i, membaca selawat untuk Nabi saw. 
* ydjiIi tasyahud akhir wajib hukumnya. Sekiranya dltinggal- 
k«n tidak sah shalatnya. Selawat atas keluarga Nabi saw. ada- 
lali lunah menurut pendapat yang sahih dan masyhur dalam 
mu/lub Sebagian dari ashab memang ada juga yang berpen- 
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dapat bahwa selawat kepada keluarga Nabi saw. adalah wajib. 
Bacaan selawat yang terafdal adalah: 

Allaahumma shalli 'alaa muhammadin 'abdika wa 
rasuulikan nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aali muhammadiw 
wa azwaajihii wa dzurriyyatihii kama shallaita 'alaa 
Ibraahiima wa 'alaa aali Ibraahiim. 
Wa baarik 'alaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa 
'alaa aali muhammadiw wa azwaajihii wa dzurriyyatihii 
kamaa baarakta 'alaa ibraahiima wa 'alaa aali ibraahiim. 
Fil 'aalamiina innaka hamiidum majiid. 

(Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad, hamba- 
Mu dan Rasul-Mu Nabi yang umi, dan atas keluarga Muham¬ 
mad, istri-istri, dan keturunannya sebagaimana Engkau telah 
memberikannya kepada Ibrahim dan keluarganya). 
Berilah Iceberkahan kepada Muhammad, Nabi yang umi dan 
kepada keluarga, istri,serta keturunannya sebagaimana Eng¬ 
kau memberikannya kepada Ibrahim dan kepada keluarganya. 
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia pada 
alam semesta. 

Sebagian besar bacaan selawat di atas disebutkan di dalam 
kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Ajrah, 
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4mI kiuulullah saw. dan sebagiannya lagi diriwayatkan oleh 
..<Uln d iri K ab dalam hadis sahih juga. Insya Allah penje- 
|M dji? ,i at n disebutkan pada kitab selawat kepada Nabi 
law nani! Wxllahu a'lam. 

■, ;*wui yang wajib dibaca pada tasyahud akhir adalah: 

ilhi.ihumma shalli ’alaa muhammad. 

Shallot laahu 'alaa Muhammad. ssj s, si ,<} ^ 

ii au: 

Vhallal laahu 'alaa rasuulih. 

nuu: 

Shnllal laahu *alan nabiy. 
+* V 

I >1 lamping itu, kami menemukan juga pendapat yang tidak 
ittHtnbolehkan kecuali dengan lafal — Allaahumma shalli 'ala 
' ' htmmad —. Sebaliknya kami temukan pula pendapat yang 
muigatakan boleh dengan lafal — wa shallal laahu 'alaa 
ihrrntl —, bahkan ada lagi pendapat yang membolehkan — 
Muillal laahu 'alaihi wa sallam — milahu 'alam. 

Aikgnin selawat pada tasyahud awal tidak wajib menurut ij- 
iin uluma. Akan tetapi, mereka berselisih tentang hukum 
lunohnyii, menurut qaul yang lebih sahih di antara dua 
|irij Joput yaitu sunah. 

tOawxi atas keluarga pada tasyahud awal tidak disunahkan 
■ii* lint nt pendapat yang sahih, disamping ada qaul yang me- 
iiyt Imikannya sebagai sunah. Kemudian tentang doa, tidak 
illmjti.tlikan membacanya pada tasyahud awal, demikian pen- 
ilnpnt knini. Akan tetapi, sahabat-sahabat kami menyatakannya 
mill i uh karena tasyahud awal dilaksanakan dengan takhfif 
(srringan mungkin), lain halnya dengan tasyahud akhir 
Wilhuthu a'lam. 
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B*b XLV1 

BOA SESV/DAH TASVAHVD AKH1R 

Membaca doa sesudah tasyahud akhir disunahkan tanpa khila- 
fiyah para ulama. 

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. mengajari mereka bacaan tasya¬ 
hud. Pada akhimya ia bersabda: 'Hendaklah (tiap orang dari 
kalian) memilih bacaan daripada berdoa'." 

(H R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain dari Bukhari ditambahkan "... yang di- 
senanginya, maka dibacanya doa itu." 

Menurut beberapa riwayat dari Muslim: "Kemudian hendak¬ 
lah ia memilih permohonan yang disukainya." 

Berdoa pada saat ini disunahkan dan disunahkan pula mem- 
perpanjang doa kecuali bagi imam. Diharuskan baginya mem¬ 
baca doa yang disukainya tentang keakhiratan dan keduniaan. 
Boleh saja ia berdoa dengan doa-doa yang ma'tsur (datang 
dari Nabi saw.) atau yang dibuatnya sendiri, tetapi doa yang 
ma'tsur lebih afdal 
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I n aninia doa doa yang ma'tsur. 

Iwi Atm llmairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

ip,,bit,i salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud 
,,U„, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat 
ivriaru Wtu dari azab Jahanam, azab kubur, bencanakehi- 
.lup,in dan kematian dan dari kejahatan Dajjalpembohong." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

I Mi i t m hanyak riwayat Muslim di antaranya disebutkan: 

V, 

«\J*S\ 

I tnhihi salah seorang dari kalian telah selesai membaca ta- i, ,lml hendaklah ia memdhon perlindungan kepada Allah 

tan . mi'al perkara dengan membaca: 
Mlitliiiiniiiii innii a’uudzu bika min ’adzaabi jahannama 
H« mill 'iiil/iiabil qabri wa min fitnatil mahyaa wal 
111,11111 hi wa min syarri fitnatil masiihid dajjaal. 
()ti Wall, aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Ja- 
hiinani, a. ah kubur, bencana kehidupan dan kematian dan 
dm! krtahatan jitnah Dajjalpembohong)." 
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Dari Aisyah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. berdoa pada shalatnya, yaitu: 
Allaahumma innii a'uudzu bika min adzaabil qabri wa 
a'uudzu bika min fitnatil masiihid dajjali wa a'uudzu bika 
min firnatil mahyaa wal mamaati. Allaahumma innii 
a'uudzu bika minal ma'tsami wal maghram, 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, dari 
Dajjal pembohong, dan aku berlindung kepada-Mu dari 
bencana kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari dosa dan utang (yang tidak terbayar)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Ali r.a., ia berkata: 
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Apabila Rasulullah saw. mendirikan shalat, maka bacaannya 
yang terakhir antara tasyahud dan salam ialah: 
Allaahummagfir lii maa qaddamtu wa maa akhkhartu wa 
maa asrartu wa maa a’lantu wa maa asraftu wa maa anta 
a'lamu bihii minnii. Antal muqaddimu wa antal 
mu'akhkhiru laa ilaaha illaa anta. 

(Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu trnupun yang 
akan datang, yang kerahasiakan, yang jelas kutampakkan, 
yang kulakukan karena terlanjur, dan yang Engkau Sendiri 
lebih mengetahui daripada aku. Engkaulah yang memajukan 
dan Engkaulah yang menangguhkan, tiada Tuhan kecuali 
Engkau)." 

6 (H.R. Muslim) 

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash r.a., dari Abu Bakar asy- 
Syiddiq r.a.: 

—X / L 

$ •• 36 

9c t Z'. 

Sesungguhnya ia berkata kepada Rasulullah saw.: "Ajarilah 
(wahai Rasulullah) aku doa untuk bacaan shalatku." la ber- 
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sabda: "Bacalah- 
Allaahumma innii zhalamtu nafsii zhulman katsiiraa. Wa 
laa yaghflrudz dzunuuba illaa anta, faghfirlii maghfiratan 
mita ’indika warhamnii. Innaka antal ghafuurur rahiim. 

(Ya Allah, aku telah menganiaya diriku dengan berbagai ke- 
zaliman. Sedang tidak ada yang dapat mengampuni dosa ke- 
cuali Engkau, maka ampuni daku dengan magfirah dari sisi- 
Mu dan limpahkan ahmat kepadaku. Sesungguhnya Allah 
Media Pengampun lagi Penyayang)." 

• (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, al-Baihaqi, dan para 
imam mengambil hadis ini sebagai dalil akan adanya doa pada 
akhir shalat. 

Dari Abu Shaleh Dzakwan, dari sebagian sahabat Nabi saw., 
mereka berkata: 

"Nabi saw. bersabda kepada seorang laki-laki: 'Apakah yang 
kaubaca ketika shalat'? Orang itu menjawab: 'Kubaca tasya- 
hud dan kuucapkan (doa): 
Allaahumma innii as'alukal jannata wa a'uudzu bika 

minannaar. 
(Ya Allah, aku memohon surga kepada-Mu dan aku berlin- 
dung kepada-Mu dari api neraka) ’. 
Orang itu meneruskan bicaranya: 'Adapun aku, tidak pandai 

In i> jang-panjang doa sebagaimana engkau (wahai Rasul) 
thin \rhagaimana Mu'adz'. 
Ntilu \<nv. kemudian bersabda: '(Doa) sekitar surga dan nera- 
iii itu tulalah ucapan yangpanjang'." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

Willmatm a'lam. 

Ndwtgiau doa yang disunahkan dibaca pada tiap-tiap tempat 
id il.ili 

i 

> 

* <J 
llnltuinma innii as’alukal 'afwa wal 'aafiyah. Allahumma 

•anil sis'alukal hudaa wat tuqaa wal 'afaafa wal ghinaa. 

Ihi Allah, aku memohon keampunan dan keselamatan kepa- 
tlti Mu Ya Allah, aku memohon kepada-Mu hidayat dan tak- 
mi. u/at 'ijfah (menahan diri)t dan kaya hati. 

Willaahu a'lam. 

Bab XtVH 

SALAM PENVTVP SHALAT 
* 

S il.un sebagai penutup shalat adalah salah satu rukun dan be- 
l>i i »pa rukun shalat, salah satu kewajiban dari beberapa kewa- 
tfb*n shalat. Tanpa salam, shalat tidak sah menurut mazhab 
SViili'i Malik, Ahmad, kebanyakan (jumhur) ulama salaf^dan 
khal.'il llal ini jelas diterangkan oleh beberapa hadis sahih 
In 3 m.isyhur. 

Ii.u .i.in salam yang paling sempurna ialah ucapan yang dibaca 
lu idtft menoleh ke kanan: 
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Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah. 
(Semoga kesejahteraan dan rahmat Allah menyertaimu). 

dan ketika menoleh ke kiri: 

Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah. ^ 

Tidak disunahkan menambah kata wa harakaatuh 

ucapan itu tetapi salam seperti itu tidak mencukupi syarat buat 
il.un penutup shalat. 

I ka salam-salam dalam segala bentuknya di atas diucapkan 
ili iigan tidak disengaja,tidak batal shalat dan juga shalat belum 
lortutup, masih diperlukan memberi salam yang benar lagi. 
Sikiranya imam hanya mengucapkan salam sekali saja, kepa- 
di makmum tetap disunahkan mengucapkannya dua kali. 

Salah seorang sahabat kami yang bernama al Qadhi Abuth- 
Ihayyib Ath-Thabari dan sahabat-sahabat lainnya menerang- 
kan bahwa apabila imam sudah mengucapkan salam, 
makmum boleh memilih sendiri antara mengikuti salam ketika 
itu juga atau tetap duduk berdoa dan memperpanjang doa 
cbelum salam. Wallaahu a 'lam. 

B*b XLV111 
(dan berkah-Nya) walaupun ada hadis dari Nabi saw. riwayat 
Abu Daud sebagaimana disebutkan oleh segolongan dari as- 
hab kami seperti Imam Haramain, Zahir as-Sarakhsi dan ar- 
Ruyani di dalam kitabnya Al-Hilyah, tetapi riwayat ini syadz- 
dzul masyhur (kebalikan dari riwayat yang masyhur). Wallaa¬ 
hu a'lam. 

Baik orang yang shalat itu sebagai imam, makmum atau sen- 
dirian, baik dalam jamaah sedikit atau banyak, baik shalat far- 
du atau shalat sunah, semuanya diakhiri dengan salam dua 
kali. Salam yang pertama adalah wajib dan salam kedua ada- 
lah sunah. 

Lafal salam yang wajib adalah As salaamu 'alaikum. Sekira- 
nya diucapkan Salaamun 'alaikum, menurut pendapat yang 
lebih sahih tidak sah. Sekiranya diucapkan 'Alaikumus salaam 
sah menurut pendapat yang lebih sahih. Sekiranya diucapkan 
As salaamu 'alaika, Salamii 'alaika, salaami 'alaikum, salaa- 
mul laahi 'alaikum, salaamu 'alaikum tanpa tanwin, atau as 
salaamu 'alaihim tidak sah tanpa khilafiyah dan batal shalat- 
nya jika diucapkan dengan sengaja lagi diketahui hukumnya. 
Kecuali lafal as salaamu 'alaihim, tidak batal shalat karena 

BACAAN APABILA D1TEGV/R 
KETIKA SEDANG SHALAT 

Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi r.a. bahwa Rasulullah saw. ber- 
ibda: 

"Barang siapa diganggu oleh sesuatu ketika ia shalat, hendak- 
lah ia mengucapkan: 
Subhaanal laah. 
(Mahasuci Allah)." 

(H.R, Bukhari dan Muslim) 
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Pada riwayat sahih lainnya disebutkan: 

"Apabila kalian diganggu oleh sesuatu ketika shalat, ber- 
tasbihlah buat laki-laki dan bertepuk tanganlah boat wanita." 

Pada riwayat lain: 

"Bertasbih buat laki-laki dan bertepuk buat wanita. 

B*b 1L 
UK1R SESV/DAH SHALAT 

Para ulama sepakat (ijmak) mengatakan sunah berzikir sesu- 
dah shalat. Ada beberapa hadis sahih yang berkenaan dengan 
masalah ini, antara lain yang terpenting kami sebutkan di sini. 

Dari Abu Umamah r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. ditanya orang: 'Doa apakah yang paling di- 
perhatikan Allah’? Nabi saw. menjawab: 'Doa pada tengah 
malam terakhir dan doa pada akhir shalat wajib'." 

(H.R. Tirmidzi, ia mengatakannya sebagai hadis hasan) 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata: 

TASUAMAH AL-ADZKAR 

"Aku dapat mengetahui selesainya shalat Rasulullah saw. 
dengan (suara) takbir)-nya. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Ms nurut jalan riwayat Muslim lainnya "Kami ...." 

D ili ibnu Abbas r.a.: 

"Se\ungguhnya menyaringkan suara dengan berzikir ketika 
orang sudah selesai mengerjakan shalat yang wajib adalah 
sudah terjadi sejak zaman Rasulullah saw. " 
Ibnu Abbas menjelaskan lagi: "Aku dapat mengetahui bahwa 
mtreka telah selesai shalat dengan demikian itu, apabila 
ki hetulan aku mendengarnya." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Tsauban r.a., ia berkata: 

"Apabila Rasulullah sw. telah selesai dari shalatnya, ia meng- 
iti apkan istigfar tiga kali dan membaca: 
Mliiiihumma antas salaanuu vva minkas salaamu 
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tabaarakta dzal jalali wal ikraam. 
(Ya Allah, Engkau Maha Sejahtera dan dari-Mu kesejahteraan 
itu. Mahasuci Engkau TUhan Yang Mahabesar lagi Mulia)." 

(H.R. Muslim) 

Al-Auza'i, salah seorang dari perawi hadis ini ketika ditanya 
tentang cara istigfar itu, ia menjawab: 

"Kau katakan saja." 

astaghfirullaah astaghfirullaah 
(Aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun 
kepada Allah). 

Dari Mughirah bin Syu'bah r.a.: 

. AJklV JuC—A 

Tiada TUhan kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi 
Nya. Ke unyaan-Nya kerajaan (langit dan bumi) dan kepu- 
nyaan-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu. 
Ya Allah, tiada orang yang dapat menahan apa yang Engkau 
herikan dan tiada orang yang dapat memberikan apa yang 
Kautahan. Tiada memberi manfaat kemuliaan orang yang 
mulia kepadanya selain dari Engkau." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Abdullah bin Zubair r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila telahselesai menger- 
jakan shalat dan sudah mengucapkan salam, ia membaca: 
Laa ilaaha ilal laahu wahdahuu laa syariika lab. Lahul 
mulku wa lahul hambu wahuwa 'alaa kulli syai'in qadiir. 
Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita wa laa mu'thiya 
limaa mana'ta wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. 

TARJAMAH AL-ADZKAR 

' Sesungguhnya setiap habis shalat sesudah salam,ia memba¬ 
ca: 
l.ua ilaaha ilal laahu wahdahuu laa syariika lah. Lahul 
mulku walahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. 
Lna haula wa laa quwwata illaa bil laah. Laa ilaaha illal 
Imihu wa laa na'budu illaa iyyaah. Lahun ni'matu wal 
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fadhlu wa lahuts tsanaa'ul hasan. Laa tlaaha illallaahu 
mukhlishiina lahud diina wa lau karihal kaafiruun. 
(Tiada liihan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi- 
Nya. Kepunyaan-Nya kerajaan (langit dan bumi) dan kepu- 
nyaan-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu. 
Tiada day a dan kekuatan kecuali dengan (izin) Allah tiada Tuhan 
selain Allah Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Segala 
nikmat dan karunia adalah milik-Nya dan segala sebutanyang baik 
adalah bagi-Nya. Tiada Tuhan kecuali Allah dan karena-Nya kami 
menjalankan agama dengan ikhlas walaupun orang-orang kafir 

membenci) 
Ibnu Zubair mengatakan: "Rasulullah saw. Senantiasa 
membaca zikir ini setiap habis shalat." 

(H R. Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

"Sesungguhnya orang-orang miskin Muhajirin datang meng- 
hadap Rasulullah saw., lalu mereka berkata: 9Orang-orang 
kaya pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan nikmat 
\ang abadi. Mereka laksanakan shalat sebagaimana kami, 
mereka berpuasa sebagaimana kami. Mereka memiliki kele- 
bihan harta, lalu mereka laksanakan haji, umrah, jihad ^dan 
scdekah'. Nabi saw. bersabda: 'Maukah kuajarkan kepada 
kalian suatu amalan untuk dapat menyusul orang yang telah 
mendahului kalian dan terus mendahului orang yang berada 
di helakang kalian, serta tidak akan ada orang yang lebih 
ytfdal daripada kalian kecuali orang yang berbuat seba¬ 

gaimana yang kalian lakukan*? Mereka menjawab: 'Ya, 
wahai RasulullahNabi saw. bersabda: 'Kalian ucapkan tas- 
bihf tahmid,dan takbir sebanyak tiga puluh tiga setiap habis 
shalat'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Abu Shaleh, salah seorang perawi hadis tersebut di atas me¬ 
ngatakan: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ketika iadita- 
nya tentang cara melaksanakan zikir itu. Abu Hurairah menje- 
I iskan: 

"Hacalah: Subhaanallaahi wal hamdu lil laahi wal laahu 
nkl)nr,diulang-uiang sampai tiga puluh tiga. 

Dari Ka’ab bin Ajrah r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabda: 
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"Ada bacaan yang mengiringi (di belakang setiap shalat wa- 
jib), lagi pula orang yang membacanya atau melaksanakan- 
nya tiada akan kecewa karenanya. Itulah tiga puluh tiga kali 
tas-bih, tiga puluh tiga kali tahmid dan tiga puluh empat kali 

tak-bir." 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabda: 

"Barang siapa bertasbih kepada Allah pada setiap selesai 
shalat tiga puluh tiga kali, bertahmid kepada Allah tiga puluh 
tiga kali, bertakbir kepada Allah tiga puluh tiga kali, dan 

mengueapkan: 
Laa ilaaha illal laah wahdahuu laa syarnka lab, lahul 
mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. 
(Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Tiada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan [langit dan bum] dan bagi-h 
segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu). 
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Sebagai penggenap yang keseratus, sesungguhriya diampuni 
segala kesalahannya walaupun sebanyak buih di lout. " 

(H.R. Muslim) 

Dari Sa'id bin Abi Waqqash r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. mengueapkan doa berlindung 
kepada Allah sehabis shalat dengan bentuk kalinv.it: 
Allaahumma innii a'uudzu bika mlnal jubni wa a'uudzu 
bika an uradda ilaa ardzalil 'umuri, wa a'uudzu bika min 
fitnatid dunya, wa a'uudzu bika min 'adzaabil qabri. 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa takut fpesi- 
misj, aku berlindung kepada-Mu dari menemui lanjut usia 
sampai tua pikun, aku berlindung kepada-Mu dari bencana 
hidup di dunia) dan aku berlindung kepada-Mu dari azab 
kubur)." 

(H.R. Bukhari pada permulaan kitab Al-Jihad) 

Dari Abdullah bin Umar r.-a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
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"Ada dua perkara, seorang hamba Allah yang muslim bila 
mengamalkannya secara terus-menerus akan masuk surga. 
Keduanya s benarnya mudah diamalkan tetapi sedikit orang 
yang dapat melaksanakannya. Yaitu bertasbih kepada Allah 
ta'ala setiap habis shalat sepuluh kali, bertahmid sepuluh 
kali dan bertakbir sepuluh kali, maka (dalam sehari semalam) 
sejumlah seratus lima puluh kali diucapkan dengan lisan dan 
seribu lima ratus kebaikan di atas timbangan (mizan). Apabila 
berbaring dibaca takbir tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh 
tiga kali, dan tasbih tiga puluh tiga kali, jumlahnya seratus 
kali diucapkan dengan lisan dan 1500 kebaikan tercatat di 
atas timbangan (mizan)." 

TARJAMAH AL-ADZKAR 

Abdullah berkata: "Sesungguhnya kulihat Rasululllah saw 
rru nghitung-hitung bi angan zikir itu dengan tangannya. Para 

ihabat bertanya: ' mha Rasulu lah, bagaimana dikatakan 
keduanya mudah, sedangkan orang yang melaksanakanny 
sddikit' ? 
Nabi saw. menjawab: 'Setan itu datang ke tempat tidur salah 
seorang dari kalian lalu dinyanyikannya nina bobo, tertidur- 
lah ia sebelum membacanya. Datang pula ia ketika seseorang 
dor' kalian sedang melaksanakan shalat, diingatkannya keper- 
luan orang itu, sebelum sempaJ ia membaca kalimat-kalimat 
zikir itu'." 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan an-Nasa'i dengan isnad sahih) 

Ilanya saja di antara perawinya terdapat Atha' bin as-Saa'ib 
yang diperselisihkan orang tentang riwayatnya, karena ia se- 
ring mencampuradukkan hadis. Akan tetapi, Ayyub as- 
Sakhtiyani menyatakan sah hadis yang diriwayatkannya ini. 

Dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. memerintahkan kepadaku agar membaca 
dua surah Mu'awwidzah (Qul a'uudzu bi rabbii falaq ... dan 
Qul a uudzu bi rabbin naas ...) setelah selesai tiap-tiap 

shalat." 
9 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa'i, dan lain-lain) 

Menurut riwayat Abu Daud: 

"... beberapa ayat Mu'awwidzah." 
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Seyogianya dibaca Qul Huwallaahu ahad .... Qul a'uudzu bi 
rabbil falaq ... dan Qul a'uudzu bi rabbin naas .... 

Dari Mu'adz r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. memegang tangannya 
(Mu'adz) seraya bersabda: 'Wahai Mu'adz, demi Allah, se¬ 
sungguhnya aku sangat menyayangimu'. Ia melanjutkan sab- 
danya: 'Wihai Mu'adz, aku berpesan, janganlah kamu ting- 
galkan pada tiap-tiap sehabis shalat dari membaca: 
Allaahumma a'innii 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 
'ibadatika. 

(Ya Allah, tolonglah aku agar selalu ingot kepada-Mu, syukur 
akan nikmat-Mu^dan baik ibadahkepada-Mu)'. " 

(H.R. Abu Daud dan an-Nasa'i) 

Dari Anas r.a., ia berkata: 
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Apabila Rasulullah saw. telah selesai dari shalatnya, ia sapu 
lahinya dengan tangan kanannya. Kemudian ia membaca: 
Asyhadu allaa ilaaha illal laahur rahmaanaur rahiim. 
Allaahumma adzhib 'annil hamma wal huzn. 
(Aku bersaksi bahwa tiada Iidtan selain Allah Yang Maharah- 
man lagi Maharahim. Ya Allah, hilangkan sedih dan duka 
dariku) " (H.R. ibnus Sunni) 

Dari Abu Umamah r.a., ia berkata: 

"Tidak kudekati Rasulullah saw,i sehabis shalat baik yang 
wajib ataupun yang simah, melainkan kudengar ia membaca: 
Allaahummagfir lii dzunuubii wa khathaayaaya kullahaa. 
Allaahumma an 'isynii wajburnii wahdinii li shaalihil 
a'maali wal akhlaaq. Innahuu laa yahdii li shaalihihaa wa 

laa yashrifu sayyi 'ahaa illaa anta. 
(Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahanku. Ya Allah, te- 
guhkan pendirianku, sempurnakan kekuranganku, dan tunjuk- 
kan kepadaku amal-amal dan budi pekerti yang baik. Tidak 
ada yang dapat menuntun kepada amalan dan akhlak yang 
baik dan tidak ada yang dapat memalingkan dari amalan dan 
akhlak yang jahat kecuali Engkau). 

(H.R. ibnus Sunni) 
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"Apabila salah seorang dari kalian telah mengerjakan shalat 
hendaklah ia mulai dengan bertahmid (memuji) kepada Allah 
ta'ala kemudian mengucapkan selawat kepada Nabi saw. 
Kemudian berdoa sesuka hatinya." 

(H.R. ibnus Sunni dengan isnad dhaif) 

Bab L 
Z1K1R SLSVDAH SHALAT SVBVH 

Waktu yang paling baik berz kir di siang hari adalah zikir 
yang dilakukan sesudah shalai Subuh. 

Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda 

y. S’/ /f s ^ s' i s' ' a. y*/ < I'i / </ 

I •* X 

"Barang siapa melakukan shalat Subuh berjamaah kemudian 
berzikir kepada Allah sampai matahari terbit lalu ia shalat 
lagi dua rakaat adalah seperti pahala haji dan umrah dengan 
sempurna3 sempurna, sempitma." 

(H.R. Tirmidzi dan lain-lain) 

Tirmidzi mengatakannya hadis hasan. 

Dari Abu Dzarr r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 

J y 

^ I 

i fyy A 

"Barang siapa sehabis shalat subuh sedangk.au kedua kptar* 
nya masih dalam keadaan terlipat membaca sebelum berca- 

kap akap lagi: 
Laa llaaha illal laahu wahdahuu laa syariika lah. Lahul 
mulku wa lahul hamdu yuhyis wa yumiitu wa huwa 'alaa 

kulli syai'ln qadiir. 
(Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan [langit dan bumii dan bagi-Nya 
pula segala puji. Dia yang menghidupkan dan mematikan 
Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu). 
Sebanyak sepuluh kali, niscaya dicatat baginya sepuluh keba- 
ikan, dihapuskan dari sepuluh macam kejahatan, dan ia di- 
tinggikan sepuluh derajat. Jadilah selama hari itu ia terpeli- 
ha. dari setiap yang tidak diinginkannya dan dijaga dari 
gangguan setan. Tidak ada dosa yang ditimpakan kepadanya 
dalam hari itu kecuali kalau ia syirik kepada Allah ta'ala. 

(H.R. Tirmidzi dan lain-lain) 

Tirmidzi menyatakannya hadis hasan dan menurut naskah 
lainnya disebutkan sebagai hadis sahih. 

Dari Muslim bin al-Harits at-Tamiimi (sahabat Nabi saw.) 
r.a. dar' Rasulullah saw.: 
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-V£-, 
Sesungguhnya Rasulullah saw. membisikkan kepadanya: 
"Apabila engkau telah menyelesaikan shalat Magrib, bacalah: 
Allaahumma ajirnii minan naar. 
(Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka). Sebanyak tujuh 
kali. Sesungguhnya apabila kamu membaca zikir itu kemudidn 
meninggal dunia pada malam harinya, kamu ditetapka sela- 
ma- dari neraka. Apabila kamu telah selesai melaksanakan 
shalat Subuh, bacalah zikir itu karena jika kamu meninggal 
dunia pada siang harinya kamu dicatat selamat dari neraka'." 

(H.R. Abu Daud) 

Dari Ummu Salamah r.a., ia berkata: 

"Apabila Rasulullah saw. selesai shalat Subuh ia berdoa: 
Allaahumma innii as'aluka 'ilman naafi'aa, wa 'amalan 
mutaqabbalaa, wa rizqan thayyibaa. 
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(Ya Allah sesungguhnya aku memohon [kepada-Mu] ilmu 
yang bermanfaat, amalan yang diterima [di sisi-Mu],dan reze- 
ki yang baik)." 

(H.R. Ahmad, ibnu Majah dan ibnu Sunni) 

Dari Shuhaib r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. menggerakkan kedua bibirma 
(komat-kanut) sesudah shalat Subuh. Aku bertanya kepada- 
Nya: Wihai Rasulullah, apa yang sedang kaubaca? 
la menjawab: 
Allaahumma bika uhaawilu wa bika ushaawilu wa bika 

uqaatil 
(Ya Allah, kepada-Mu aku her paling, kepada-Mu aku melom- 
pat,dan beserta-Mu aku berperang). " 

(H.R. ibnu Sunni) 

• 

Dan masih banyak lagi hadis yang semakna dengan yang ter- 
sebut di atas, Insya Allah akan kusebutkan pada bab seianjut- 

nya. 

Dari Abu Muhammad al-Baghaawi sebagaimana disebutkan 
riwayatnya di dalam kitab Syarhus Sunah, ia berkata: Diriwa- 
yatkan dari Alqamah bin Qais, ia berkata: menurut hadis yang 
kami terima: 
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"Sesungguhnya bum! ini berseru nyaring kepada Allah karena 
(jengkelnya) kepada orang yang tidur sesudah shalatSubuh " 

t 

Wallaahu a'lam. 

Bab LI 
BACAAN PADA WAKTV PAGI BAN PETANG 

Bab ini sebenarnya lebih panjang daripad.a bab-bab lainnya 
dan Insya Allah di daiam kitab ini akan kusebutkan garis-garis 
pokoknya saja, maka barang siapa yang dapat mengamalkan- 
nya, itu adalah nikmat dan karunia Allah serta keberuntungan 
yang besar baginya. Barang siapa yang tidak dapat meng- 
amalkan semuanya, ia amalkan mana yang ia sukai walaupun 
satu macam zikir saja. 

Dasar dari pembicaraan pada bab ini adalah firman Allah: 

"... dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit 
matahari dan sebelum tenggelamnya .... " 

(Q.S. Thaaha [20]: 130) 
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"... dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu 

petang dan pagi." 
(Q.S. al-Mu'min [40]: 55) 

"Sebutlah (nama) Tuhanmu di daiam dirimu dengan merendah 
kan diri dan rasa takut dan dengan suara yang tidak keras di 
waktu pagi dan petang." 

(Q.S. al-A'raf [7]: 205) 

Para ahli bahasa mengatakan bahwa aashaal (petang) ialah 

waktu antara Asar dan Magrib. 

s s' f * y 

’Janganlah kamu mengusir orang-orang yang berdoa kepada 
Tuhannya pada pagi dan petang sedang mereka menghendaki 
keridhaan-Nya." 

(Q.S. al-An'am [6]: 52) 

Para ahli bahasa mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
kata ’asyiy (petang) adalah waktu antara gelincir matahari 

sampai kepada terbenamnya. 
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"Di mesjid-mesjid yang telah diperintah Allah untuk dimulia- 
kan dan disebut nama-Nya di dalamnya, bertasbihlah kepada- 
Nya di waktu pagi dan petang laki-laki yang tidak dilalaikan 
oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingat Allah." 

(Q.S. an-Nuur [24]: 36 — 37) 

"Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk 
bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi. " 

(Q.S. Shaad [38]: 18) 

Dari Syaddad bin Aus r.a., dari Nabi saw., ia berkata: 
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"Penghulu istigfar adalah: .. 
Allaahumma anta rabbii, laa ilaaha illaa anta khalaqtanii. 
Wa ana abduka wa ana 'alaa 'ahdika wawa'dika 
mastatha'tu abuu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abuu'u bi 
dzanbi fagfirlii. Fa innahuu laa yagfirud dzunuubi illaa 
anta. A'uudzu bika min syarri maa shana'tu. 

(Ya Allah, Engkaulah TUhanku. Tiada TUhan selain Engkau. 
Yang menciptakan daku. Aku hamba-Mu dan aku berpegang 
kepada janji-Mu sekuat tenagaku. Aku mengakui karena 
Engkaulah [aku beroleh kebaikan] dengan nikmat-Mu atasku 
dan aku mengakui dosaku maka ampunilah aku. Tidak ada 
yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Aku berlindung ke- 
pada-Mu dari [akibat kejahatan yang kulakukan]." 
"Apabila beristigfar ini dibacanya di waktu sore lalu ia me- 
ninggal dunia, niscaya ia ma uk surga atau (perawi ragu-ra- 
gu) ia tergolong salah seo ang penghun' surga. Dm apabila 
labaca pada pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu, 

begitu pula. " (H R. Bukhari) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa pada pagi dan sore hari membaca:'Subhaanal 
laahi wa bi hamdih', sebanyak seratus kali, (maka tidak ada 
seorang pun yang datang pada hari kiamat menghadap Allah 
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lebih afdal daripadanya kecuali orang yang membaca baca- 
an yang sama atau lebih daripada itu." 

(H.R. Muslim) 

Menurut riwayat Abu Daud bacaannya: Subhaanal laahil 
'azhiimi wa bi hamdih. 

Dari Abdullah bin Khubaib r.a., ia berkata: 

"Kami berangkat pada suatu malam yang amat gelap ditam- 
bah lagi hujan yang sangat lebat„ dan kami mencari Nabi 
saw. agar ia bershalat bersama kami. (Akhirnya) kami temu- 
kan dia lalu ia bersabda: 'Katakanlah'. Aku tidak mengatakan 
sesuatu. Kemudian ia bersabda pula: 'Katakanlah'. Aku tidak 
juga mengatakan sesuatu. Kemudian ia bersabda pula: 'Kata¬ 
kanlah'. Aku pun bertanya: 'Wihai Rasulullah, apa yang 
hams aku katakan'? Ia bersabda: 'Qulhuwal laahu ahad dan 
dua buah surah ma'uudzah di baca pada waktu sore dan pagi 
hari niscaya kamu terpelihara dari tiap-tiap yang jahat'." 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa'i, dan lain-lain dengan isnad sahih) 

Tirmidzi mengatakannya hadis hasan sahih. 
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Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw.: 

"Sesungguhnya apabila tiba waktu subuh ia (Nabi) membaca: 
Allaahumma bika ashbahnaa wa bika amsainaa wa bika 
nahyaa wa bika namuutu wa ilaikan nusyuur. 
(Ya Allah, dengan fmemohon pertolonganj Engkau kami ma- 
suki waktu subuh, dengan fmemohon pertolonganj Engkau ka¬ 
mi masuki waktu petang, dengan fkodrat dan iradatj Engkau 
kami hidup, dengan Engkau kami meninggalkan dunia dan ke- 
pada-Mu kami akan dihimpun), 
dan apabila tiba waktu petang, ia membaca: * 
Allaahumma bika amsainaa wa bika nahyaa wa bika 

namuutu wa ilaikan nusyuur. 
(Ya Allah, dengan [memohon pertolonganj Engkau kami ma¬ 
suki waktu petang, dengan fkodrat dan iradatj Engkau kami 
hidup, dengan frahmatj Engkau kami meninggalkan dunia, dan 
kepada-Mu kami akan dihimpun)." 
(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, ibnu Majah, dan lain-lain dengan isnad sahih. Tirmidzi 
mengatakan hadis hasan) 

Dari Abu Hurairah r.a.: 
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"Sesungguhnya Nabi saw. apabila sedang musafir atqu pada 
waktu sahur ia berkata: 
Samma'a saatni'un bi hatndil laahi wa husni balaa'ihii 
'alainaa. Rabbanaa shaahibnaa wa afdhil 'alainaa 
'aa'idzan bil laahi tninan naar. 

(Semoga Tuhan Yang Maha Mendengar memperhatikan pujian 
kami kepada-Nya dan cobaan-Nya yang baik kepada kami. 
Wahai Tuhan kami sertailah kami dan utamakanlah kami men- 

jadi orang yang terpelihara dari neraka). " 
(H.R. Muslim) 

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata: 

"Apabila hari telah petang, Nabi saw. membaca: 
msamaa wa amsal mulku lil laahi. VVal hamdu lillaahi. 

Laa ilaaha illal laahu wahdahuu laa syarika lah. 
(Kami berada di waktu petang, dan kerajaan langit dan bumi 
adalah milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan kecu- 
ali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya)." 
Perawi hadis ini berkata: 
"Seingatku di antara bacaan Nabi saw. masih terdapat kali- 
mat-kalimat: 
Lahul mulku walahul hanulu wa huwa 'alaa kulli syai’in 
qadiir. Rabbi as’aluka khaira maa fii haadzihil lailati wa 
khairamaa ba'dahaa. Wa a'uudzu bika min syarri maa fii 
haadzihil lailati wa syari maa ba'dahaa. 
Rabbi a'uudzu bika minal kasli wa suu'il kibr. A'uudzu 
bika min 'adzaabin fin naari wa 'adzaabin fii qabr. 
(Bagi-Nya kerajaan [langit dan bumi], bagi-Nya segala puji, 
dan Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, aku 
mohon kepada-Mu limpahan kebaikan yang terjadi pada 
malam ini dan yang terjadi sesudahnya. Aku berlindung 

kepada-Mu dari kejahatan yang terjadi pada malam ini dan 
yang terjadi sesudahnya. Wahai Allah, aku berlindung kepa¬ 
da-Mu dari kemalasan dan kejahatan sifat congkak. Aku ber¬ 
lindung kepada-Mu dari azab neraka dan siksa kubur. 
Apabila ia berada pada waktu pagija baca pula: 
Ashbahnaa wa ashbahal mulku lil laah. 
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(Kami berada pada waktu subuh dan senantiasa kerajaan fla- 
ngit dan bunu] milik Allah)." 

(H R. Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. seraya berkata: 
'Wthai Rasulullah, aku menemukan seekor kala menyengatku 
semalam'. Rasulullah saw. bersabda: 'Itulah, jika kamu baca 
pada waktu sore: 
A'uudzu bikalimaatil laahit taammati min syarri maa khalaq. 

(Aku berlindung kepada Allah dengan menyebut kalimat-kali- 
mat-Nya yang sempurna, dari sesuatu yang buruk yang dicip- 
takan-Nya). Niscaya ia tidak akan mendatangkan kemudarat- 
an kepadamu'. 

(H. R. Muslim) 

Diriwayatkan dari ibnus Sunni di dalam kitabnya: 

A'uudzu bi kalimaatil laahit taammati min syarri maa 
khalaq—, sebonyak tiga kali, niscaya tidak ada sesuatu yang 

mt ndatangkan keburukan kepadanya. " 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. 
berkata: 

Wthai Rasulullah, ajarilah aku beberapa kalimat agar kuba- 
ca apabila hari telah pagi dan apabila hari telah petang. 
Nabi saw. bersabda: 'Bacalah: 
Allaahuma faathiras samaawaati wal ardh, 'aalimal 
ghaibi wasy syahaadati, rabba kulli syai'in wa maliikah. 
Asyhadu allaa ilaaha illaa anta, a'uudzu bika min syarri 
nafsii wa syarrisy syaithaani wa syarkih. 

(Ya^ Allah Pencipta langit dan bund, Yang Mengetahui yang 
gaib dan yang nyata. Tuhan femelihara dan Penguasa segala 
sesuatu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku 
berlindung kepada Engkau dari akibat kejahatan diriku dan 
kejahatan setan dengan tipu muslihatnya)." 
Nabi saw. bersabda lagi: "Bacalah katimat-kalimat itu apabi¬ 
la kamu berada di waktu pagi, apabila kamu berada di waktu 
sore dan apabila kamu berada di tempat tidurmu (untuk 
tidur)." 

hadfs hasan sahih) ^ Tirm‘dzi dengan isnad >ang sahih. Tirmidzi menyatakannya 
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Hadis yang serupa diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Abu 
Malik al-Asy'ari r.a.: 

"Sesungguhnya para sahabat berkata: 'Wahai Rasutullah, 
ajari kami beberapa kalimat agar kami baca apabila berada 
pada waktu pagi, apabila berada pada waktu petang dan 
(apabila) kami berbaring ... dan seterusnya, lalu sesudah — 
wa syarkih — ditambah lagi dengan: 
Wa annaqtarifa suu’an 'alaa anfusinaa au najurrahuu ilaa 
muslim. 
(... dan dari perbuatan salah yang ada pada diri kami atau 
kejahatan yang kami timpakan kepada seorang muslim)" 

Dari Usman bin Affan r.a., ia berkata, Rasulullah saw. ber- 
sabda: 

"Seorang hamba yang membaca pada pagi hari tiap-tiap men- 
jelang siang dan petang hari tiap-tiap menjelang malam: 
Bismil laahil ladzii laa yadhurru ma'as mihii syai'un fil 
ardhi wa laa fis samaa’I wa huwas samii'ul 'aliim. 
(Dengan nama Allah, tidak memudaratkan sesuatu [yang ada] 
di bumi dan tidak [pula yang ada] di langit [jika] beserta na¬ 
ma Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui), se- 
banyak tiga kali, niscaya tidak akan ada sesuatu yang 
memudaratkannya." 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi, Tirmidzi mengatakannya hadis hasan sahih) 

Adapun lafal hadis berasal dari riwayat Tirmidzi, sedangkan 
menurut lafal Abu Daud: 

"... ia tidak ditimpa bencana secara tiba-tiba." 

Dari Tsauban r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa pada waktu petang membaca: 
Radhiitu bil laahi rabbaa, wa bil islaami diinaa, wa bi 
muhammadin shallal laahu wa sallama nabiyyaa. 
(Aku ridha bertuhankan Allah, beragama Islam , dan bernabi 
Muhammad saw.), pastilah Allah akan meridhainya." 

(H.R. Tirmidzi) 
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Di antara rentetan perawi hadis di atas terdapat Sa'ad bin 
Marzaban Abu Sa'ad al-Baqqal al Kuufii, bekas budak yang 
dimerdekakan oleh sahabat Nabi saw. yang bemama Hudzai- 
fah bin al-Yaman. Dia seorang perawi hadis yang dinyatakan 
dhaif oleh ahli-ahli hadis dengan kesepakatan pendapat. 
Akan tetapi, Tirmidzi menyatakan hadis di atas sebagai 
hadis hasan sahih gharib. 

Kemungkinan Tirmidzi meriwayatkan hadis di atas dengan 
jalan lain yang tidak melalui Sa'ad tersebut. 

Abu Daud dan an-Nasa'i dengan isnad baik (jayyid) meriwa¬ 
yatkan hadis serupa dari seorang sahabat yang berkhadam me- 
layani keperluan Nabi saw., dari Nabi saw. Dengan demikian 
isbatls&i sahihnya hadis itu, wa lil laahi hamd. Hadis serupa 
diriwayatkan juga oleh al-Hakim Abu Abdillah di dalam 
kitabnya, Al-Mustadrak, ia menyatakannya hadis sahih pada 
isnadnya. 

Dalam riwayat Abu Daud dan lain-lain disebutkan: 

... bi muhammadir rasuulaa. 
(... dengan mengakui kerasulan Nabi Muhammad). 

Sedangkan riwayat Tirmidzi: 

... bi muhammadin nabiyyaa. 

(... bernabi Muhammad saw.). 

Disunahkan dalam mengamalkan zikir itu menghimpunkan ke- 
dua macam riwayat tersebut di atas, sehingga menjadi. 
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nabiyya warasuulaa. 

Sekiranya hendak dibaca salah satunya berarti sudah menga¬ 
malkan sunah Nabi saw. 

Dari Anas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

Barang siapa ketika pagi atau petang hari membaca: 
Allaahumma innii ashbahtu usyhiduka wa asyhadu 
hamalata 'arsyika wa malaa 'ikatuka wa jamii'u khalqika 
annaka antal ldahu laa ilaaha illaa anta. Wa anna 
muhammadan 'abduka wa rasuuluk. 

(¥a Allah, aku senantiasa bersaksi kepada-Mu dan penjaga 
arasy, para malaikat serta seluruh mahluk-Mu, juga bersaksi 
bahwa Engkaulah Allah, tiada lUhan selain Engkau dan bah¬ 
wa Muhammad itu hamba-Mu dan Rasul-Mu), niscaya seper- 
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empat dirinya dimerdekakan Allah dari neraka, dan barang 
siapa membacanya sebanyak dua kali, separuh dirinya dimer¬ 
dekakan Allah dari neraka. Barang siapa membacanya tiga 
kali, tiga perempat dari dirinya dimerdekakan dari neraka, 
dan barang siapa membacanya empat kali, ia diselamatkan 
dari neraka." 
(H.R. Abu Daud dengan isnad baik [jayyid] dan tidak dinyatakan sebagai hadis dhaif). 

Dari Abdullah bin Ghannam al-Bayyadhi, sahabat Nabi saw. 
bahwa Nabi saw. bersabda: 

"Barang siapa pada waktu pagi membaca: 
Allaahumma maa ashbaha bii min ni'matin fa minka 
wabdaka laa syariika lak. Lakal hamdu wa lakasy syukr. 
(Ya Allah, nikmat yang bagaimanapun yang ada padaku, ma- 
ka itu adalah dari-Mu, Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Mu. Segala puji bagi-Mu dan segala syukur [juga] bagi- 
Mu), maka sesungguhnya ia telah menunaikan (kewajiban) 
syukumya pada hari itu. Barang siapa membacanya pada 
waktu petang, maka sesungguhnya ia telah menunaikan 
(kewajiban) syukumya pada malam itu." 
(H.R. Abu Daud dengan isnad jayyid (baik), dan hadis ini tidak dinyatakannya 

sebagai dhaif). 
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Dart ibnu Umar r.a., ia berkata: 

"Nabi saw. ketika sore dan pagi tidak pemah meninggalkan 
berdoa: 

Allaahumma innii as'alukal 'aafiyata fid dunyaa wal akhirnh. 
Allaahumma innii as 'alukal afwaa wal 'aafiyata fii Hiinii wa 
dun yaaya wa ahlii wa maalii. Allahummastur 'auratii wa 
aamin rau'aatii. Allaahumma'h fazhmii min baini yadayya wa 
min khalf wa'an yamiinii wa 'an syimaalii wa min fauqii. Wa 
a'uudzu bi 'azhamatika an ughtaala min tahtii. 

(Ya Allah, aku memohon kepada-Mu akan keselamatan di du- 
nia dan di akhirat. Ya'Allah, aku mohon kepada-Mu kemaafan 
dan keselamatan agamaku, duniaku, keluargaku dan harta 
bendaku. Ya Allah, tutupilah keaibanku dan tenteramkanlah 
aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari bagian 
rnuka, belakang, kanan, kiri dan dari bagian atasku. Aku ber- 
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lindung dengan menyebut kebesaran-Mu dari terbunuh tanpa 
diketahui orang dari bagian bawah). 

(H.R. Abu Daud, an-Nasa'i, dan ibnu Majah dengan isnad sahih). Al-Hakim 
menyebutnya sebagai sahih isnadnya. 

Waki' ibnul Jarrah (guru dari Imam Syafi'i) mengatakan bah- 
wa makna dari kalimat terakhir hadis itu adalah: 

Dari Ali r.a., dari Rasulullah saw.: 

HfP 

pt. 
Si M ^ 

segala puji bagi-Mu. " 

(H.R. Abu Daud, an-Nasa'i, dan lain-lain dengan isnad sahih) 

Dari Abu Aiyasy r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

o\*). Jp- 

"Sesungguhnya ia (Nabi saw.) ketika berbaring di tempat ti- 
durnya membaca: 
Allaahumma innii a’uudzu bi wajhikal kariimi wa bikalimaa- 
tikat taammati min syarri maa anta aakhidzun bi naashiyatih. 
Allaahumma anta taksyiful maghrama wal ma'tsam. Allaa¬ 
humma laa yuhzamu junduka wa laayukhlafu wa'duka wa 
laa yanfa'ul jadda minkal jaddu, subhaanaka wa b hamdik. 

(Ya Allah, aku ber indung dengan kemuliaan Wijah-Mu dan 
kesempumaan kalam-Mu dari kejahatan yang sebenamya te- 
lah Engkau pegang ubun-ubun [ketentuannya]. Ya Allah, Eng- 
kaulah yang melepaskan utang dan dosa. Ya Allah, tentara- 
Mu tidak dapat dikalahkan, janji-Mu tidak dapat d' alahl dan 
tidak ada kemuliaan yang memberikan manfaat kepada (frang 
yang memiliki kemuliaan dari Engkau. Mahasuci Engkau dan 

9 *9 

"Barang siapa pada xvaktu pagi membaca: 
I aa ilaaha illal laahu wahdahuu laa syariika lah. La hul 
mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. 
(Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu ba- 
gi Nya. Kepunyaan-Nya kerajaan flangit dan bumi] dan bagi- 
Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu). 
Adalah baginya seperti memerdekakan hamba sahaya keturun- 
an Nabi Ismail. Karenanya, sepuluh kebaikan dicatat bagi¬ 
nya. Sepuluh kejahatan dihapuskan darinya. Sepuluh derajat 
ia diangkat dan ia dipelihara dari gangguan setan sampai 
petang. Apabila dibacanya pada petang hari, ia mendapat hal 
vang serupa itu pula sampai datang xvaktu pagi." 

(H.R. Abu Daud dan ibnu Majah dengan isnad-isnad yang baik [jayyid]) 
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Dari Abu Malik al-Asy'ari r.a. bahwa Rasulullah saw. ber- 

sabda: 

"Apabila salah seorang dari kalian berada pada pagi, 
hendaklah membaca: 
Ashbahnaa wa ashbahal mulku 111 laahi rabbil 
Allaahumma innii as'aluka khaira haadzal yaum. fat hahuu 
wa nashrahuu wa nuurahuu wa barkatahuu wa hudaah. Wa 
a'uudzu bika min syarri maa fiihi wa syarri ma ba dah. 
(Kami berada pada waktu pagi dan senantiasalah kerqjaanim 
milik Allah, TUhan semesta alam. Ya Allah, aku bermohon 
kepada-Mu limpahan kebaikan hari ini. Yaitu kelapangan, ke- 
menangan, cahaya, berkah, dan hidayat. Aku berlindung 
kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan hari berikutnya), 
kemudian apabila hari telah petang, hendaklah ia membaca 

yang P ^ ^ Abu Daud dengan isnad yang tidak dinyatakannya sebagian dha»i, 
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Dari Abdur rahman bin Abu Bakrah, ia berkata kepada ayah- 
nya: "Wahai Ayahku, ananda mendengar Ayahanda berdoa 
pada tiap-tiap hari: 
Alla.ahumma 'aafinii fii badanii, Allaahumma 'aafinii fii 
sam'ii. Allaahumma 'aafinii fii basharii. Allaahumma innii 
a'uudzu bika minal kufri wal faqr. Allaahumma a'uudzu 
bika min 'adzaabil qabri, laa ilaaha illaa anta. 

(Ya Allah, selamatkanlah badanku. Ya Allah, selamatkanlah 
pendengaranku. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Ya 
Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakir- 
an. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. 
Tidak ada Tuhan selain Engkau), diulang-ulang sebanyak tiga 
kali ketika pagi hari dan tiga kali ketika sore hari. " 
la (ayahku) berkata: "Aku dulu mendengar Rasulullah saw. 
berdoa dengan membaca kalimat-kalimat itu, maka aku 
senang mengikuti sunah Nabi saw. " (h r. Abu Daud) 

Dari ibnu Abbas r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabda: 

1ARJAMAI1 Al.AD/KAk 235 



"Barang siapa pada waktu pagi membaca: 
Fa subhaanal laahi hiina tumsuunna wa hiina tushbihuu 
na wa lahul hamdu fis samaawaati wal ardhi wa asyiyyan 
wa hiina tuzhhiruun. Yukhrijul hayya minnal mayyiti, wa 
yukhrijul mayyita minnal hayyi wa yuhyil ardha ba’da 
mautihaa wa kadzaalika yukhrajuun. 
(Mahasuci Allah ketika kalian berada di petang hari dan keti- 
ka kalian berada pada waktu Subuh. Bagi-Nya segala puji, di 
langit dan di bumi, di petang hari dan ketika kalian berada di 
waktu Zuhur. Dialah yang mengeluarkan yang hidup dari 
yang tnati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan 
menghidupkan bumi sesudah matinya. Seperti itidah kalian 
akan dikeluarkan dari kubur). 

(Q.S. ar-Ruum [30]: 17 — 19) 

Akan ia dapatkan sesuatu yang terlepas darinya pada hari itu. 
Barang siapa membacanya ketika petang, akan ia dapatkan 
sesuatu yang terlepas dari malam harinya." 

(H.R. Abu Daud) 

Hadis ini tidak dinyatakannya dhaif, tetapi Bukhari mendhaif- 
kannya di dalam kitabnya Taariikhul Kabiir dan kitabny 
Kitaabudh Dhu'afaa. 

Dari sebagian putri-putri Nabi saw.: 
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"Sesungguhnya Nabi saw. mengajarinya doa dengan sabda- 
nya: 'Apabila kamu berada pada waktu subuh bacalah: 
Subhaanal laahi wa bi hamdihii, laa quwwata illaa 
bsllaah , maa syaa'allahu kaana wa maa lam yasya' lam 
yakun. A'lamu annal laaha 'alaa kulli syai'in qadiirun wa 
annai laaha qad ahaatha bi kulli syai'in 'ilmaa. 
(Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya, tiada kekuatan ke- 
cuali dengan izin Allah. Apa saja yang dikehendaki Allah pas- 
ti terjadi dan apa saja yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak 
terjadi. Alai yakin bahwa Allah Mahakuasa atas tiap-tiap se¬ 
suatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu), 
maka sesungguhnya barang siapa membacanya pada waktu 
Subuh, ia akan dipelihara sampai petang. Barang siapa mem¬ 
bacanya waktu petang, ia akan dipelihara sampai waktu 
Subuh'." 

(H.R. Abu Daud) 

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., ia berkata: 
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"Pada suatu hari Rasulullah saw. masuk ke mesjid, tidak di- 
duga sebelumnya tiba-tiba ia bertemu dengan seorang laki- 
laki dari golongan Anshar yang bergelar Abu Umamah, maka 
Nabi saw. bersabda memanggilnya: 'Wahai Abu Umamah, 
apa sebabnya kamu duduk di dalam mesjid ini padahal seka- 
rang bukan waktu shalat sebagaimana kamu kutemui saat 
ini'? Ia menjawab: 'Wihai Rasulullah, aku sekarang sedang 
dilanda duka dan utang'. Nabi saw. bersabda: 'Maukah kepa- 
damu kuajarkan bacaan, apabila diamalkan, duka citamu 
akan dihilangkan Allah dan utangmu akan menjadi tunas'? 
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Dijawabnya pertanyaan Rasul saw.: 'Tentu, wahai Rasulul¬ 
lah'. Nabi saw. bersabda: 'Bacalah apabila kamu berada 
pada waktu subuh dan apabila berada pada waktu petang'. 
Allahumma innii a'uudzu bika minal hammi wal huuzni 
wa a'uudzu bika minal 'ajzi wal kasli wa a'uudzu bika 
minal jubni wal bukhli wa a'uudzu bika min ghalabatid 
daini waqahrir rijaal. 

(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari duka dan sedih. 
Aku berlindung kepada-Mu dari lemah dan malas. Aku berlin¬ 
dung kepada-Mu dari pesimis [hiking keberanianj dan sifat 
kikir. Aku berlindung kepada-Mu dari hidup dirundung utang 
dan dikuasai orang dengan paksa). 
Ia berkata: 'Setelah kuamaUcan doa itu, maka dukaku dan ke- 
sedihanku telah dihilangkan Allah serta utangku telah dilunas- 
kannya ’." 

(H.R. Abu Daud) 

Dari Abdur Rahman bin Abazii r.a., ia berkata: 

"Apabila Rasulullah saw. berada pada waktu subuh ia mem- 
baca: 
Ashbahnaa 'alaa fithratil islaami wa kalimatil ikhlaashi wa 
diini nabiyyinaa muhammadin shalal. laahu 'alaihi wa 
sallama wa millati ibraahiima 'alaihis salaamu haniifan 
musliman wa maa kaana minal musyrikiin. 
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(Semoga Allah senantiasa berada di dalam kesucian Islam, 
memegang kalimat tauhid, [berpegang teguh denganj agama 
[yang dibawa olehj Nabi kami Muhammad saw. dan ajaran 
Nabi Ibrahim a.s. yang teguh dalam kebenaran lagi seorang 
muslim dan ia bukanlah tergolong dari orang-orang musy- 
rik). " 

(H.R. ibnus Sunni dengan isnad sahih) 

Kata diini nabiyyinaa muhammadin agama Nabi kami, 
Muhammad seperti yang tersebut di dalam kitab ibnus Sunni 
ini adalah sebutan yang tidak lazim terjadi, mungkin ia ucap- 
kan kalimat itu dengan nyaring agar didengar oleh orang lain 
sebagai pelajaran doa baginya. Vhllaahu a'lam. 

Dari Abdullah bin Abi Aufaa r.a., ia berkata: 

"Apabila Rasulullah saw. beradapada waktu subuh}ia mem- 
baca: 
Ashbahnaa wa ashbahal mulku lillaahi 'azza wa jalla wal 
hamdu lillaahi, wal kibriyaa'u wal 'azhamatu lillaahi, wal 
khalqu wal amru wal lailu wan nahaaru wa maa sakana 
fiihimaa lillaah. Allaahumaj'al awwala haadzan nahaara 
shalaahaw wa ausathahuu najaahaw wa aakhirahuu 
falaahan yaa arhamar raahimiin. 
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(Kami berada pada waktu subuh, senantiasalah adanya kera- 
jaan ini milik Allah 'azza wa jalla. Segala puji bagi Allah. 
Kebesaran dan keagungan bagi Alah. Ciptaan dan perintah, 
siang dan malam, dan apa yang ada pada waktu siang dan 
malam semuanya adalah milik Allah. Ya Allah, jadikanlah 
awal dari siang ini penuh kebaikan, pada pertengahannya 
penuh kesuksesan dan pada akhimya penuh keberuntungan. 
Ya Allah, Yang Maharahim. " 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Ma'qal bin Yasar r.a., dari Nabi saw.; ia bersabda: 

"Barang siapa membaca tiga kali: 
'Auudzu bil lalahis samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim, 
dan tiga ayat dari surah al-Hasyr pada pagi hari niscaya 
Allah mengutus kepadanya 70.000 (tujuh puluh ribu) malaikat 
untuk memohonkan rahmat baginya sampai petang. Jika ia 
meninggal dunia pada hari itu, ia mati (dengan pahala) sya- 
hid. Barang siapa membacanya pada petang hari, niscaya ia 
mendapatkan manzilah (tempat) seperti itujuga." 

(H.R. Tirmidzi dan ibnus Sunni dengan isnad dhaif) 
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Dari Muhammad bin Ibrahim dari ayahnya r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. menghadap kami pada suatu sariah (pepe- 
rangan), maka ia memerintahkan kepada kami apabila berada 
pada waktu petang dan subuh agar membaca: 
Afahasibtum annamaa khalaqnaakum 'abatsaa. 
(Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami mencipta- 
kan kamu secara main-main) 

(Q.S. al-Mu’minun [23]: 115) 

Lalu kami baca ayat itu, akhimya kami (memang) mendapat 
harta rampasan dan kami (kembali dengan) selamat)." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Anas r.a.: 

"Sesungguhnya Rasubillah saw. apabila waktu subuh dan 
apabila waktu petang membaca: 
Allaahumma as'aluka min fuj'atil khairi wa a'uudzu bika 
min fuj'atisy syarri. 

Ob Allah, aku memohon kepada-Mu limpahan kebaikan 
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dengan tiba-tiba dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahat- 
an [yang datang] dengan tiba-tiba)." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Anas r.a.. ia berkata: 

Ji* 

•0 

'Ai^^ ^A^ 01 

"Rasulullah saw. bersabda kepada Fathimah r.a.: 'Tidak ada 
sesuatu yang menghalangi kamu dari mendengarkan wasiatku. 
Apabila kamu berada pada waktu subuh dan apabila kamu 
berada pada waktu petang, kamu membaca: 
Ya hayyu ya qayyuumu bika astaghiitsu fa ashlih lii sya'nii 
kullahuu wa laa takilnii ilaa nafsii tharfata 'ain. 
(Ya [Allah] Yang Hidup, ya [Allah] Yang Maha Berdiri Sendi- 
ri, kepada-Mu aku memohon bantuan, maka perbaikilah seti- 
ap keadaanku dan jangan Engkau bebankan [sesuatu yang 
berat] kepadaku barang sekejap mata pun)'." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari ibnu Abbas r.a.: 

$ \ Ja)JL&ST' 

j ^ j 1$ •• ^S 
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"Seorang laki-laki datang mengadu kepada Rasulullah saw. 
temang derita yang menimpa dirinya. Rasulullah bersabda 
kepadanya: 'Apabila kamu beradapada waktu subuh bacalah- 
Bismillaahi 'alaa nafsii wa ahlii wa maalii. 
Sesuatu yang bermanfaat bagimu tidak akan hilang begitu 

Sderitanya"h °r°nS itU menSamalkmnya, hilanglah 

(H R ibnus Sunni dengan isnad dhaif) 

Dari Ummu Salamah r.a.: 

"Apabila waktu subuh telah tiba Rasulullah saw. berdoa: 
Allaahumma innii as'aluka 'ilman naafi'aa, wa rizqan 
thayyibaa wa 'amalam mutaqabbalaa. 

(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang 
bermanfaat, rezeki yang bade, dan amalan yang diterima 

Allah)' " (H R. ibnus Sunni) 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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"Apabila waktu subuh dan waktu petang telah tiba, maka 
barang siapa membaca: 
Allaahumma innii ashbahtu minka fii ni matin, wa 
'aaflyatin, wa sitrin fa atimma ni'mataka 'alayya 
wa'a fiyataka wa sitraka fiddunya wal aakhirah. 

(Ya Allah, aku senantiasa dalam kenikmatan, aflat dan per- 
lindungan dari-Mu, maka sempurnakanlah nikmat-Mu atasku, 
serta keselamatan dan perlindungan-Mu di dunia dan di akhi- 
rat), sebanyak tiga kali adalah hak Allah menyempurnakan 
apa yang dimohon olehnya)." 

(H R. ibnus Sunni) 

Dari Zubair bin Awwam r.a., dari Rasulullah saw., ia bersab¬ 

da: 

"Tidak ada waktu subuh pun yang dilewati oleh hamba-hamba 
Allah, melainkan di sana ada yang berseru: Subhaanal mali- 

kil quduus'." 
(H.R. Tirmidzi dan ibnus Sunni) 

Menurut rvwoycit lain dari Ibnus Sunni: ,. melainkan di sana 
ada yang berseru: Wbhai makhluk sekalian! Bertasbihlah 
kepada Tuhan, Pemilik alam semesta Yang Mahakudus. ” 
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Dari Buraidah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

ijA^VaS $ iQc. 
^3i 

*< <V **u&jysa\st; -'f ^ *-£ • . •» 

.'Z£\ 

Apabila waktu subuh dan waktu petang, barang siapa 
membaca: 

Allaahu rabbii, tawakkaltu 'alaihi, laa ilaaha illaa huu. ’Alaihi 
tawakkaltu wa huwa rabbul ’arsyil ’azhiim. Laa ilaaha illaa 
laahul 'aliyyul a'zhiim. Maa syaa -allaahu kaana wa maa lam 
yasya' lam yakun. A'lamu annal laaha 'alaa kulli syai'in 
qadiir. Wa annal laaha qad ahaatha bi kulli syai'in 'ilmaa. 
(Allah, tuhanku; aku bertawakkal kepada-Nya, Tiada Tuhan selain 
Dia. Hanya kepada-Nya aku ber'serah din. Dialah Tuhan arasy yang 
agung. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Tinggi lagi Maha 
Besar. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang 
tidak dikehendaki-Nya pasti tidak terjadi. Aku sadar bahwasanya 
Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan sesungguhnya ilmu 
Allah meliputi segala sesuatu), kemudian ia meninggal dunia, ia pun 
masuksurga". (H.R. ibnus Sunni) 

Dari Anas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
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"Apakah kamu tidak mampu berbuat seperti Abu Dfcam- 
dham ?" Para sahabat bertanya: "Siapakah Abu Dhamdham 
itu?" Ia bersabda: "Abu Dhamdham itu apabila waktu subuh 

ia membaca: „ .. .. . . fa 
Allaahumma innii qad wahabtu nafsn wa’irdhii laka, fa 
laa yasytam man syatamahu wa laa yazhlim man 
zhalamahuu wa laa yadhrib man dharabah 
(Ya Allah, sesungguhnya diriku dan sifat pribadiku kuserah- 
kan kepada-Mu, maka janganlah ia sampai memaki orang 
yang memakinya, janganlah ia sampai mengamaya orang 
yang mengganggunya dan janganlah sampai ia memukul 

orang yang memukulnya)." 
° J (H.R. ibnus Sunni) 

Dari Abu Darda' r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
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"Barang siapa ketika subuh dan petang pada tiap-tiap hari 
membaca: 
Hasbiyal laahu laa ilaaha illaa huwa, 'alaihi tawakkaltu wa 
huwa rabbul 'arsyil azhiim 

(Cukuplah Allah bagiku, tidak ada TUhan kecuali Dia, hanya 
kepada-Nya aku bertawakal. Dialah TUhan Pemilik arasy 
yang agung), sebanyak tujuh kali, Allah menghentikan bagi- 
nya apa yang menjadt kesedihannya,baik urusan dunia mau- 
pun urusan akhirat." (H R. ibnus Sunni) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa membaca surah Hamim al-Mu'min (S. al-Gha- 
fir atau surah ke-40 dari ay at ke-I) sampai dengan (ayat keti- 
ga yaitu) ... ilaihil mashiir dan ayat Kursi (surah al-Baqarah: 
225) ketika Subuh, ia dipelihara sampai petang. Barang siapa 
membacanya wakktu petang, sampai Subuh ia mendapat 
pemeliharaan." 

(H.R. Tirmidzi dan ibnus Sunni dengan isnad dhaif) 

Hadis-hadis yang telah kami sebutkan di atas kiranya cukup 
sebagai pegangan bagi orang yang mendapat taufik dari Allah 
buat mengamalkannya. Kami memohon kepada Allah akan 
taufik-Nya guna mengamalkan hadis-hadis itu dan semua jalan 
kebaikan. 

Dari Thalq bin Hubaib, ia berkata: 
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"Seorang laki-laki datang kepada Abud Darda seraya berka¬ 
ta: ' VMiai Abud Darda, rumah Anda terbakar'. lamenjawab: 
'Apa yang terbakar? Allah tidak akan berbuat yang demikian, 
karena ada beberapa kalimat yang kudengar dari Rasulullah 
saw.: Barang siapa membacanya di awal siang, ia tidak ter- 
timpa musibah hingga petang. Barang siapa yang membaca¬ 
nya di akhir siang, ia tidak akan tertimpa musibah hingga 
subuh. Bacaan itu ialah: 
AMaahumma anta rabbii laa ilaaha illaa aiata. 'Alaika tawak- 
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kaltu, wa anta rabbul 'arsyil 'azhiim. Maa syaa 'allaahu 
kaana wa maa lam yasya'Iam yakun. Laa haula wa laa 
quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim. A'lamu annal laaha 
'alaa kulli syai'in qadiir. Wa annal laaha qad ahaatha bi kulli 
syai'in 'ilmaa. Allaahumma inni a'uudzu bika min syarri 
nafsii wa min syarri kulli daab batin anta aakhidzun bi 
naashiyatihaa. Inna rabbi 'alaa shiraathim mustaqiim. 

(Ya Allah) Engkaulah TUhanku. Tiada Tuhan kecuali Engkau. 
Hanya kf ladu-Mu aku bertawakal. Engkaulah Tuhan Pemilik 
arasy yant; agung. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti ter- 
jadi dan a a saja yang tidak dikehendaki-Nya pasti pula tidak 
akan terjadi. Tidak ada daya dan tidak pula ada kekuatan 
kecuali dengan [izinj Allah, Yang Mahatinggi, Yang Maha 
agung. Aku sadar bahwa Allah Mahakuasa atas tiap-tiap se- 
suatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. 
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keja- 
hatan diriku dan dari kejahatan segala yang melata yang se- 
benamya rohnya dalam pegangan-Mu. Sesungguhnya TUhan¬ 
ku di atas jalan yang [selalu berbuat adilj)." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Ibnus Sunni juga meriwayatkan dari jalan lain, dari seorang 
sahabat Nabi saw. yang tidak disebutkannya, dari Abud 
Darda. Pada riwayat itu dinyatakan: 

"... berulang-ulang laki-laki itu datang kepadanya, seraya 
berkata: 'Tengoklah rumahmu, sudah terbakar'. Abud Darda 
menjawab: 'la tidak terbakar karena aku telah mendengar 
Nabi saw. bersabda: 
Barang siapa membaca kalwicit-kulifTUit itu pada waktu subuh, 
ia tidak akan ditimpa sesuatu yang tidak diinginkannya, baik 
terhadap dirinya, keluarganya.atau hartanya.Sesungguhnya 
aku telah membacanya pada hari ini'. Kemudian ia berkata: 
'Mari kita berangkat', maka ia pun berdiri dan berdirilah 
orang-orang lainnya bersama dia lalu berangkat menuju 
rumahnya. Sesungguhnya telah terbakar di sekitar rumah itu, 
tetapi rumah itu tidak terbakar sedikit pun. 

B*b L11 

BACAAM PAPA SVBVH MARI JVMAT 

Setiap bacaan yang diamalkan pada hari-hari lainnya, dibaca 
pula pada hari Jumat, tetapi pada hari Jumat disunahkan mem- 
perbanyak zikir dan selawat atas Nabi saw. ketimbang hari 

lainnya. 

Dari Anas r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
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"Barang siapa sebelum shalat Subuh pada hari Jumat mem- 
baca: Astagfirul laahal ladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul 
qayyuumu wa atuubu ilaihi. 

(Aku memohon keampunan Allah, tiada TUhan selain Dia, 
Yang Hidup lagi Yang Berdiri dengan Sendiri-Nya. Aku berto- 
bat kepada-Nya), sebanyak tiga kali, niscaya Allah mengam- 
puni dosa-dosanya walaupun seumpama (banyak) buih di 
lout." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Disunahkgr. memperbanyak doa pada keseluruhan hari Jumat 
sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan suatu 
harapan bertemu saat mustajab doa (doa diperkenankan). 

Para ulama berselisih tentang kapan saat itu. Ada yang me- 
ngatakan, sebelum terbit matahari. Ada yang mengatakan se- 
sudah terbit matahari. Ada yang mengatakan sesudah tergelin- 
cir matahari. Ada yang mengatakan sesudah Ashar dan ada 
yang mengatakan lain dari saat tersebut, tetapi yang benar 
adalah sebagaimana diriwayatkan Muslim dalam kitab sahih- 
nya. 

Dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Rasulullah saw.: 

.... Sesungguhnya ia (saat mustajab) itu adalah antara imam 
duduk di atas mimbar sampai ia salam dari shalat." 

(H.R. Muslim) 

B«\b L111 

BACAAM APABILA MATAHARI TERBIT 

Dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata: "Apabila matahari telah terbit, Rasulullah saw. membaca: 
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A1 hamdu Iillaahil ladzii jallalanal yauma aafiyatahuu wa 
jaa a bisy syamsi min mathla’ihaa. Allaahumma ashbahtu 
usyhidu |aka bimaa syahidta bihii li nafsika wa syahidat 
bihii malaa lkatuka wa hamalatu 'arsyika wa iamii'u 
khalqika, annaka antal laahu laa ilaaha illaa antal qaa’imu 
bil qisthi laa ilaaha illaa antal 'aziizul hakiim Uktub 
syahaadatii ba’da syahaadatii mala'ikatika wa ulil 'ilmi. 
Allaahumma antas salaamu wa minkas salaamu wa ilaikas’ 
salaam. As'aluka ya dzal jalaali wal ikraami an tastajiiba 
lanaa da watanaa, wa an tu'thiyanaa ragbatanaa, wa an 
tughmyanaalamman aghnaitahuu 'annaa min khalqika. 
Allaahumma ashlihlii diinii, al ladzii huwa 'ishmatu amrii 
wa ashlih h. dun-yaaya allatii fiihaa ma'iisyatii, wa ashlih 
In akhiratii, allatii ilaiha munqabibii. 

(Segala puji bagi Allah, yang telah melimpahkan afiat-Nya 
kepada kami pada hari ini dan mendatangkan matahari dari 
tempat terbitnya. Ya Allah, senantiasa aku bersaksi dengan 
kesaksian yang dinyatakan oleh-Mu terhadap Diri-Mu Sendiri, 
yang dinyatakan oleh malaikat-Mu, penanggung arasy-Mu 
dan seluruh makhluk-Mu bahwa Engkaulah Allah, tiada TU- 
han selain Engkau, yang menegakkan keadilan, Tiada Tuhan selain 
Engkau Yang Maha Mulia lagi Maha bijaksana. Catatlah 
kesaksianku ini sesudah kesaksian para malaikat-Mu dan ahli 
ilmu pengetahuan. Ya Allah, Engkaulah sumber kesejahteraan 
dan dari-Mu datangnya sejahtera itu dan kepada-Mu pula 
kembalinya sejahtera. Ya Tuhan Pemilik kebesaran dan kemu- 
liaan, kumohon kepada-Mu semoga doa kami mustajab, ke- 
inginan kami Kauperkenankan dan keperluan kami Kaucukup- 
kan sehingga kami tidak berharap lagi kepada siapa pun dari 
makhluk-Mu, yang Kaucukupkan keperluannya. Ya Allah, 
perbaikilah agamaku, yang merupakan dasar utama bagi ter- 
peliharanya urusanku. Perbaikilah duniaku, di mana di sana 
kehidupanku. Perbaikilah akhiratku karena di sanalah tempat 
aku berpindah. " (H.R. ibnus Sunni dengan isnad dhaif) 

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a.: 
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"Sesungguhnya ia menugaskan seseorang untuk mengintai 
matahari terbit. Manakala orang itu mengabarkan kepadanya 
bahwa matahari telah terbit ia membaca: 
Alhamdulillaahil ladzii wahaba lanaa haadzal yauma wa 

aqaalanaa fiihi 'atsaraatinaa. 
(Segala puji bagi Allah yang menjadikan hari ini [bermanfaatj 
bagi kami dan melenyapkan kesalahan kami padanya). ” 

(H.R. ibnus Sunni, hadis mauqul Abdullah bin Mas'ud) 

L1V 

BACAAN APAB1LA MATAHARI MVLA1 MFN1NGG1 

Dari Amr bin Abasah r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabda: 

"Tidak terangkat matahari (dari ufuk) melainkan semua makh 
luk Allah ta'ala bertasbih kepada-Nya dan mengucapkan puji 
tahmid pula, kecuali setan dan manusia yang takabur." Aku 
bertanya tentang manusia yang takabur itu. Rasulullah menja- 
wab. "(Mereka) adalah orang-orang jahat di antara makhluk 
Ifll " (H.R. ibnus Sunni) 
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B*b LV 
BACAAN KETIKA MATAHARI TERGELINCIR 

SAMPAIWAKTV ASAR 

Telah dikemukakan di muka bacaan-bacaan ketika mengena- 
kan pakaian, keluar dari rumah, masuk WC , keluar dari 
WC, berwudhu, menuju mesjid, sampai di pintunya, berada 
di dalamnya mendengar azan dan iqamah, doa antara azan dan 
iqamah, hendak mendirikan shalat, ketika shalat dari awal 
sampai akhirnya, dan zikir sesudah shalat. Bacaan-bacaan sha¬ 
lat dan zikir sesudahnya ini sama saja pada seluruh bentuk dan 
jenis shalat. Selain itu semua disunahkan pula memperbanyak 
bacaan zikir dan ibadahlainnya ketika tergelincir matahari. 

Dari Abdullah bin As Saa'ib r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. melakukan shalat empat ra- 
kaat sesudah matahari tergelincir sebelum (shalat) Zuhursera- 
ya bersabda: 'Sesungguhnya waktu ini adalah saat pintu-pintu 
langit terbuka, maka aku ingin sekali amalan-amalan salehku 
pada waktu ini diangkat naik (ke hadirat Allah)'." 

(H.R. Tirmidzi, ia berkata hadis ini hasan) 

Disunahkan pula memperbanyak zikir sesudah melaksanakan 
shalat zuhur berdasarkan firman Allah: 
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Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmupada waktupetang 
danpagi...." 

(Q.S. al-Mu’min [40): 55) 

Para ahli lughat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
petang ('asyiy) pada ayat ini adalah waktu antara tergelincir 
matahari sampai dengan tenggelamnya. Imam Abu Manshur 
al-Azhari mengatakan, bahwa petang ('asyiy) menurut orang 
Arab ialah waktu antara matahari tergelincir sampai dengan 
waktu tenggelamnya. 

B*b LVI 
BACAAN StSVDAH ASAR SAMPAI 

MATAHARI TENGGtLAM 

Disunahmuakadkan memperbanyak zikir pada waktu Asar 
karena shalat pada waktu Asar yakni shalat Asar ialah yang di- 
sebut shalat Wustha. Menurut pendapat beberapa ulama baik 
salaf maupun khalaf. 

Demikian pula disunahkan memelihara zikir sebanyak-ba- 
nyaknya pada waktu Subuh karena shalat Subuh dan shalat 
Asardisebut shalat Wustha menurut qaul yang lebih sahih. 

Disunahkan memperbanyak zikir sesudah waktu Asar lebih- 
lebih pada akhir siang berdasarkan firman Allah: 

"... dan bertasbihlah memuji Ihhanmu, sebelum terbit mata¬ 
hari dan sebelum tenggelamnya." (Q.s. Thaha [201:130) 
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"Bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang 
dan pagi. " (Q.s. ai-Mu'min [40J: 55) 

"Sebutlah (nama) Tuhanmu dalam had dengan merendahkan 
diri dan rasa takut serta dengan tidak mengeraskan suarat di 
waktu pagi dan petang (Q-S. al-A'raf [7]: 205) 

1, v 
(x v - n: 2 f gfxj °J^r 

"Bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang laki-laki 
yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula olehjual 
beli dari mengingat Allah_" (Q.s. an-Nuur [24]: 36 — 37) 

Dari Anas r.a., ia berkala, Rasulullah saw. bersabda: 

"Duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah 
izza wa Jalla mulai dor shalat Asar sampai terbenam rnata- 
hari lebih kusukai daripada memerdekakan delapan orang 
t ah ay a keturunan Nabi Ismail. " 

(H.R. ibnus Sunni dengan isnad dhaif) 

lvh 
BACAAN APAB1LA MENDENGAR AZAN MAGR1B 

Dari Ummu Salamah r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. mengajarkan kepadaku agai aku membaca 
karena Allah ketika azan Magrib: 
Allaahumma haadzaa iqbaalu lailika wa idbaaru 
nahaarika wa ashwaatu du’aatikaghfirlii. 
(Ya Allah, inilah saat menghadapi malam [ciptaanJ-Mu akhir 
slang [ciptaanJ-Mu,dan suara-suara para pemanggil fnamaj- 
Mu, ampunilah daku)." 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Dab LVI11 
BACAAN SESUDAH SHAtAT MAGRIB 

Selain dari zikir-zikir yang mengiringi shalat sebagaimana 
lelah disebutkan terdahulu, maka disunahkan pula membaca 
zikir yang tersebut pada riwayat di bawah ini. 
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Dari Ummu Salamah r.a., ia berkata: 

"Apabila Rasulullah saw. selesai mengerjakan shalat Magrib 
ia masuk (ke rumahnya) dan ia kerjakan shalat dua rakaat. 
Kermdian ia membaca doa: 
Ya muqallibal quluubi, tsaabbit quluubanaa 'alaa diinika. 
(Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami 
berpegang atas agama-Mu). " (H R. ibnus Sunni) 

Dari Ammarah bin Syubaib r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

260 TARJAMAH AL-ADZKAR 
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"Barang siapa membaca: 
Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah. Lahul 
mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa 
kulli syai'in qadiir. 

(Tidak ada TUhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Nya. Kepunyaan-Nya kerajaan dan kepunyaan-Nya sega- 
la puji. Dia yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Ma- 
hakuasa atas tiap-tiap sesuatu) sebanyak sepuluh kali, sesu- 
dah shalat Magrib, oleh Allah diutuslah penjaga-penjaga yang 
memeliharanya dari setan sampai waktu SubuhDicatat bagi- 
nya sepuluh kebaikan yanng menyelamatkan dan dihapuskan 
darinya sepuluh kejahatan yang membinasakan dan kepada- 
nya diberikan pahala setimbang pahala memerdekakan sepu¬ 
luh orang sahaya mukminat." 

(H.R. Tirmidzi) 

Tirmidzi mengatakan: "Kami tidak tahu adanya Ammarah bin 
Syubaib mendengar langsung dari Nabi saw." An-Nasa'i me- 
riwayatkan pula hadis ini di dalam kitab Amalul yaumi wallai- 
lah dengan mengemukakan dua jalan riwayat. Jalan riwayat 
pertama, seperti yang di atas dan yang kedua berbunyi: "Dari 
Ammarah, dari seorang laki-laki dari Anshar." Al-Hafiz Abul 
Qasim bin 'Asaakir berkata: "Jalan riwayat yang kedua ialah 
yang benar." 

B*b L1X 
DACAAM PADA SHALAT WIT1R DAM SESVDAHNYA 

Menurut sunah, bagi orang yang mengerjakan shalat Witirtiga 
rakaat, pada rakaat pertama dibaca surah al-A'laa, pada rakaat 
kedua surah al-Kaafirun dan pada rakaat ketiga surah al-lkhlas 
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dan surah-surah al-Muawwidzatain. Jikalah lupa pada rakaat 
pertama membaca surah al-A’laa, hendaklah dibacanya pada 
rakaat kedua bersama surah al-Kaafirun. Demikian pula jika 
lupa membaca surah al Kaafirun pada rakaat kedua, hendak¬ 
lah ia baca pada rakaat ketiga bersama surah-surah al-Ikhlas 
dan al-Muwwidzatain. 

Dari Ubai bin Ka’ab r.a.: 

"Apabila Rasulullah saw. telah mengucapkan salam pada sha- 
lal Witir lalu ia membaca: 
Subhaanal malikil quddus. 
(Mahasuci Allah, Pemilik [alam semesta] Yang Mahakudus). " 

(H.R. Abu Daud, an-Nasa'i, dan lain-lam dengan isnad sahih) 

Menurut riwayat lain dari an-Nasa’i dan ibnus Sunni: 
Subhaanal malikil qudduus sebanyak tiga kali. 

Dari Ali r.a.: 
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"Sesungguhnya Nabi saw. pada akhir shalat Witirnya berdoa: 
Allaahumma insiii a uudzu bi ridhaaka min sakhathika, wa 
a'uudzu bi mu'aafaatika min ’uquubatika, wa a'uudzu 
Inka mil ka. Laa ubshii tsanaa'an 'alaika anfa k maa 
atsna'ta 'alaa nafsika. 

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganridha-Mu dari 
kemurkaan-Mu, aku berlindung dengan maaf-Mu dan siksa- 
Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Aku tidak dapa 
menghitung puji atas-Mu sebagaimana Engkau memuji Diri- 
Mu)." 

(H.R. Abu Daud, Tilrmidzi, dan an-Nasa'i) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan. 

B*b LX 
BALAAM AKAN Tit) VR 

Allah berfirman: 

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi 
orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat 
Allah ketika berdiri, duduk,dan dalam keadaan berbaring ... ". 

(Q.S. Ali 'Imran [3]: 190— 191) 

Dari Abu Dzarr r.a. dan Hudz^ifah r,a.: 
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"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila menempati tempat ti~ 
durnya ia merribaca: 
Bismika laahumma ahyaa wa amuut. 
(Dengan menyebut nama-Mu, ya Atlah, aku hidup dan aku 
mati).99 

(H.R. Bukhari. Sedangkan Muslim meriwayatkannya dari al-Barra bin 'Azib) 

Dari Ali r.a.: 

< 'A 
Si 

&2S 'Ccsfi <j3S 

.X^ J\S - cjfe 

-r-f ?A<iz ^ Si 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda kepadanya (AH) 
dan kepada Fatimah r.a.: 'Apabila kalian berdua menempati 
tempat tidur kalian berdua atau apabila kalian berdua meng- 
ambil tempat di pembaringan, bacalah takbir tiga puluh tiga 
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kali, tasbih tiga puluh tiga kali dan tahmid tiga puluh tiga 
kali’." 
Menurut riwayat lain, tasbih tiga puluh empat kali. Pada ri- 
wayat lain lagi, takbir yang tiga puluh empat kali. Ali berka- 
ta: "Tidak pernah aku meninggalkan zikir ini sejak aku men- 
dengamya dari Rasulullah saw. "Orang bertanya kepadanya: 
"Juga tidak ketinggalan membacanya pada malam (Perang) 
Shiffin?" Ia menjawab: "Ya, tidak ketinggalan membacanya 
pada malam (Perang) Shiffin." 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Apabila salah seorang dari kalian telah menempatkan diri di 
atas tempat tidurrfya, hendaklah ia mengibaskan sarungnya ke 
atas tempat tidurnya. Sebab ia tidak tahu pasti apa yang akan 
terjadi kemudian, yang berbahaya baginya. Kemudian ia 
membaca: 
Bismika rabbii wadha'tu jambi, wa bika arfa'uhuu, in 
amsak a nafsii farhamha, wa in arsaltahaa fahfazhhaa bi 
maa tahfazhu bihii 'ibaadakash shaalihiin. 

(Dengan menyebut nama-Mu, ya Tuhanku, kuletakkan lam- 
bungku dan dengan izin-Mu pula aku dapat mengangkatnya. 
Jika Engkau ambil diriku ini, limpahkanlah rahmat kepada- 
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nya, dan jika Engkau biarkan sebagairmna halnya, pelihara- 
lah ia sebagairmna Engkau memelihara hamba-hamba-Mu 
yang saleh)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Pada riwayat lain diterangkan, ”... ia kibaskan tiga kali ....” 

Dari Aisyah r.a.: 

% 

j 
o 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila ia berada di tempat 
tidumya, ditiupnya dengan mulutnya kedua tangannya dan di- 
bacanya surah-surah al-Mu'awidzat (al-Ikhlash, al-Falaq dan 
an-Nas) dan disapunya badannya dengan kedua tangannya 
itu. 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Aisyah r.a.: 

"Sesungguhnya Nahi saw. apabila menempati tempat tidurnya 
pada tiap malam, ia himpunkan kedua telapak tangannya ke- 
mudian ia tiup dengan mulutnya, ia baca pada keduanya Qul 
huwal laahu ahad, Qul afuudzu bi rabbil falaq dan Qul 
a'uudzu bi rabbin naas. Kemudian ia sapukan kedua telapak 
tangannya itu ke seluruh badan sebatas kemampuannya, di- 
mulai dari kepala, muka dan bagian badannya sebelah muka. 
Ia lakukan sebanyak tiga kali." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Abu Mas’ud al-Anshari al-Badri Uqbah bin Amr r.a., ia 
berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

“Ada dm ayat di akhir surah al-Baqarah, barang siapa mem- 
bacanya pada malam hari, cukup baginya (pada malam itu)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Para ulama bersetfsih pendapat ketika memahami makna 
"cukup"-itu. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya ialah 
"cukup.baginya pada rrfalam itu pemeliharaan Allah dari sega- 
la bencana". • Ada lagi yang berpendapat bahwa maknanya, 
"cukup baginya sebagai ganti tuntutan shalat sunah di malam 
harinya, apabila ia tidak melaksanakannya". Aku sendiri me- 
mahaminya, mungkin juga yang dimaksudkan ialah kedua¬ 
nya. 

Dari al-Barra bin Azib r.a., ia berkata, Rasulullah saw. ber¬ 
sabda: 
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"Apabila kamu (hendak) mendatangi tempat tidurmu, ber- 
wudhulah sebagaimana berwudhu untuk shalat. Kemudian 
berbaringlah atas lambung kananmu, seraya bacalah: 
Allaahumma aslamtu nafsii ilaika, wa fawwadhtu amrii 
ilaika, wa alja'tu zhahrii ilaika raghbatanwarahbatan ilaik. 
l ,aa malja'a wa laa manja'a minka illaa ilaik. Aamantu bi 
kitaabikal ladzii anzalta wa nabiyyikal ladzii arsalta. 
(Ya Allah, kuserahkan diriku kepada-Mu. Kuserahkan urusan- 
ku kepada-Mu. Kusandarkan kepada-Mu dengan penuh harap 
dan cemas. Tiada tempat bersandar dan tiada tempat t> rlin- 
dung dari murka-Mu kecuali kepada-Mu. Kuimani kitab-Mu 
yang Engkau turunkan dan Nabi yang Engkau utus. Jik kamu 
diwafatkan ketika itu, kamu mati dalam keadaan suci (Islam). 
Jadikanlah doa ini ucapanmu yang paling akhir (sebelum 

tidur). (h r. Bukhari dan Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 
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"Rasulullah raw. menyerahkan tugas memelihara zokat Rama- 
dhan kepadaku, maka datanglah seseorang mengambil makan- 
an ... — ia sebutkan hadis ini sampai pada akhirnya. Pada 
ujung hadis disebutkan bahxva-orang itu berkata: Apabila 
kamu berada di atas tempat tidurmu, bacalah ayat al-Kursi, 
niscaya senantiasalah kamu mendapatkan pelindung dari 
Allah ta’ala dan setan pun tidak akan mendekat kepadamu 
hingga tiba waktu Subuh'. 
Rasulullah saw. bersabda: ’Orang itu berbuat yang benar ke¬ 
padamu, padahal ia adalah pembohong, itulah dia setan " 

(H R. Bukhari) 
* 

Dari Hafshah r.a.: 
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"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila hendak tidur, ia le- 
takkan tangan kanannya di bawah pipinya. Kemudian ia ber- 
doa: 
Allaahumma qinii 'adzaabaka yauma tab'atsu 'ibaadaka. 
(Ya Allah! Peliharalah daku dari azab-Mu, pada hari hamba- 
hamba-Mu dibangkitkan nanti), sebanyak tiga kali. " 

(H.R. Abu Daud) 

Hadis ini diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dari Hudzaifah da, i 
Nabi saw. Ia menyebutnya hadis sahih hasan. Tirmidzi meri- 
wayatkan lagi hadis ini dari al-Barra bin Aazib, tanpa menye- 
but tiga kali." 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw.: 

"Sesungguhnya ia (Nabi saw.) apabila telah berada di tempat 
tidurnya membaca: 
Allaahumma rabbas samaawaati wa rabbal ardhi wa 
rabbal 'arsyii 'azhiim. Rabbanaa wa rabba kulli syai'in, 
faalikal habbi wan nawaa, munzilat tauraati wal injiili wal 
qur'aan. A'uudzu bika min syarri kulli dzii syarrin anta 
aakhidzun bi naashiyatihaa. 
Antal awwalu fa laisa qablaka syai'un wa antal aakhiru fa 
laisa ba'dak syai'un, wa antazh zhaahiru fa laisa fauqaka 
syai un, wa antal baathinu fa laisa duunaka syai'. Iqdhi 
'annad daina, wa aghninaa minal faqr. 

(Ya Allah! Tuhan Pemelihara petala langit. Tuhan Pemelihara 
bumi dan Tuhan Pemelihara arasy yang agung. Tuhan kami! 
Tuhan Pemelihara segala sesuatu. Tuhan yang menumbuhkan 
butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, Tuhan yang 
menurunkan Taurat, Injil dan al-Qur'an. 
Aku berlindung kepada-Mu dari tiap-tiap kejahatan orang 
jahat. Engkau juga yang memegang ubun-ubunnya. Engkau 
Yang Maha-awal, maka tidak ada sesuatu yang mendahului- 
Mu. Engkau Yang Maha-akhir, maka tidak ada sesuatu yang 
kekal di belakang-Mu. Engkau Yang Mahazahir, maka tiada 
sesuatu yang tampak di atas-Mu. Engkau Yang Mahabatin, 
tidak ada sesuatu yang lebih lembut daripada-Mu. 
Tunaikanlah utang [kewajiban] dari kami dan kayakan [jiwa] 
kami dari [kasak-kusuk mengharap orang] karena fakir)." 

(H R. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa'i dan ibnu Majah) 

Menurut riwayat Abu Daud: "Iqdii 'annid daina wa agninii 
min®? faqr. Tunaikanlah utang dariku dan kayakan daku dari 
kefakiran." 
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Dari Ali r.a., dari Rasulullah saw.: 

"Sesungguhnya ia (Nabi saw.) ketika berada di tempat tidur- 

nya membaca: 
Allaahumrna innii a’uudzu bi wajhikal karimi wa kalimaati- 
kat taammati min syarri maa anta aakhidzum bi naashiyatih. 
Allaahumrna anta taksyiful maghrama wal ma'tsam. 
Allaahumrna iaa yuhzamu junduka wa laa yukhlafu wa'duka 
wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhaanakal 
laahumma wa bi hamdik. 

(Ya Allah! Aku berlindung dengan Wfajah-Mu Yang Mulia dan 
Kalam-Mu Yang Sempuma dari kejahatan sesuatu yang Kau- 
tarik ubun-ubunnya. Ya Allah! Engkaulah yang melepaskan 
utang dan dosa. Ya Allah! Serdadu-Mu tak terkalahkan, janji- 
Mu tak berubahy dan tiada memberi manfaat kemuliaan orang 
yang mulia kepadanya selain dari Engkau. Mahasuci Engkau, 
ya Allah! Segala puji bagi-Mu." 

(H.R. Abu Daud dan an-Nasa’i dengan isnad sahih) 

Dari Anas r.a.: 
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"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila berada di tempat 
tidurnyaja membaca: 
A1 hamdu lillaahil ladzii ath'amanaa wa saqaanaa wa 
kafaanaa wa aawaanaa. Fa kam mimman la kaaflya lahuu 
wa laa mu'wiya lahuu. 
(Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan 
minuman kepada kami, yang telah mencukupkan keperluan 
kami dan memberi tempat kepada kami karena berapa banyak 
orang tidak cukup keperluannya dan tiada pelindung 

baginya)." 
(H.R. Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan sahih. 

Dari Abu Zuhair al-Anmaari, sebutan bagi Abul Azhari r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila berada di tempat ti- 
durnya pada malam harija membaca: 
Bismil laahi wadha'tu jambi. Allaahummaghfirliidzanbiiwa 

khsi' syaithaanii wa fukka rihaanii waj'alnii fin nadiyyil 
a'laa. 
(Dengan menyebut nama Allah, kuletakkan lambungku. Ya 
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Allah, ampuni dosaku, jadikanlah hina dina setan [yang 
menggodaj-ku, lepaskanlah daku dari tergadai,dan jadikanlah 
aku termasuk di antara penghuni tempat mulia tertinggi)." 

(H R. Abu Daud dengan isnad hasan) 

Diriwayatkan dari Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Muham¬ 
mad bin Ibrahim bin al-Khaththab al-Khaththabi pada tafsir 
hadis ini ia menyatakan: "Yang dimaksud dengan kata — An- 
Nadiy ialah suatu kelompok kaum yang berkumpul pada 
suatu majelis. An-Nadiyyul a'laa ialah kelompok malaikat. 

Dari Naufal al-Asyja'ii r.a., ia berkata: 

Dari Irbadh bin Saariyah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. membaca tasbih sebelum tidur." 
(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan. 

"Rasulullah saw. bersabda kepadaku: 'Bacalah surah al-Kaa- 
firun dan tidurlah setelah berakhir membacanya, maka se- 
sungguhnya dengan membacanya adalah kelepasan dari syi- 

• (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Dari ibnu Abbas r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Maukah kalian kutunjukkan sebuah kalimat yang menyela- 
matkan kalian dari syirik kepada Allah Azza wa Jalla? (Kcdi- 
mat itu) ialah surah al-Kaafirun yang kalian baca ketika hen- 
dak tidur." 

(H.R. Abu Ya'laa al-Muushili di dalam kitab Masnadnya) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. tidak tidur sehingga dibacanya surah bani 
Isra'il dan surah az-Zumar. " (h r. Tirmidzi) 

Dari ibnu Umar r.a.: 
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"Sesungguhnya Nabi saw. apabila berada di tempat tidurnya, 
ia membaca: 
Alhamdu lillaahil lad 11 kafaanii wa aawaanii wa 
ath'aman i wa saqaanii. Wal Sadzi manna 'alayya fa 
afdhala wal ladzii a'thaanii fa ajzal. Alhamdu lillaahi 'alaa 
kulli haal. Allaahumma rabba kulli syai'in wa maliikahuu - 
wa ilaaha kulli syai'in a'uudz'u bika minan naar. 

(Segala puji bagi Allah yang mencukupkan keperluanku, mem- 
beri tempat kepadaku, memberi makan kepadaku, dan membe- 
ri minum kepadaku. Dia yang memberi nikmat kepadaku maka 
alangkah baiknya nikmat itu dan yang memberi /karunia] ke¬ 
padaku maka alangkah besarnya karunia itu. Segala puji bagi 
Allah atas tiap-tiap keadaan. Ya Allah, ya Tuhan Pemelihara 
bagi tiap-tiap sesuatu, aku berlindung kepada-Mu dari nera- 
ka). " (H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a,, dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Barang siapa ketika hendak tidur membaca: 
Astaghfirul laahal ladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul 
qayyuumu wa atuubu ilaih, 

(Aku memohon ampun kepada Allah, yang tiada Tuhan selam , 
Dia, Yang Hidup, Yang Berdiri Sendiri, dan aku bertobat ke- 
pada-Nya), sebanyak tiga kali, niscaya Allah ta'ala mengam- 
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puni dosanya walaupun seumpama buih di laut, sebilang 
bintang sebilang kumpulan pasir dan walaupun sebanyak 
bilangan hari di dunia." (H R. Tirmidzi) 

Dari seorang iaki-laki suku Aslam, sahabat Nabi saw., ia ber- 
kata: 

"Aku duduk di samping Nabi saw., maka datanglah seorang 
laki-laki sahabat Nabi lalu berkata: ’Vfahai Rasulullah, tadi 
malam aku kena sengatariymaka sampai subuh aku tidak dapat 
tidur'. Nabi saw. bertanya: 'Apa yang menyengat'? Orang itu 
menjawab: 'Kala'. Nabi saw. bersabda: 'Adapun sesungguh- 
nya, jika kamu di waktu petang membaca: 
A'uudzu bi kalimaatilaahit tammaati min syari maa khalaq. 
(Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari ke- 
jahatan yang Dia ciptakan); niscaya tidak akan memudarat- 
kantnu sesuatu apa pun, insya Allah. " 

(H R. Abu Daud dan Iain-lain dengan isnad sahih) 

Hadis yang senada diriwayatkan juga oleh Muslim dari Abu 
Hurairah r.a. dan teiah kami sebutkan pada Bab Bacaan Keti¬ 

ka Pagi dan Petang. 
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Dari Anas r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. pernah menasihatkan kepada se- 
orang laki-laki apabila ia hendak tidur agar membaca surah 
al-Hasyr. Nabi saw. bersabda: 'Jika kamu mati, kamu mati 
syahid', atau ia bersabda (perawi ragu): '... termasuk dari 
ahli surga'." 

(H.R. Ibnus Sunni) 

Dari ibnu Umar r.a.: 

k» mamaatuhaa wa mahyaahaa, In ahyaitahaa fahfazhhaa wa 
in amaatahaafaghflrlabaa. Allaahumma as alukal 'aafah. 

(Ya Allah, Engkau menciptakan diriku dan Engkau pula yang 
mematikannya. Karena Engkaulah hidup dan matinya. Jika 
haujadikan ia hidup, peliharalah ia dan jika Kaumatikan, 
ampunilah ia. Ya, Allah, aku memohon keselamatan kepada- 
Mu) " Ibnu Umar menga akan bahwa doa itu kudengar semula 
dari Rasulullah saw. 

(H.R. Muslim) 

"Sesungguhnya ia memerintahkan seorang laki-laki apabila ia 
hendak tidur agar membaca: 
Allaahumma anta khalaqta nafsii wa anta tatawaffaahaa, la 

"Sesungguhnya Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berkata: 'Wfahai 
Rasulullah, ajari aku bacaan untuk kuamalkan apabila aku 
berada pada waktu Subuh dan apabila aku berada pada waktu 
petang'. Ia bersabda: 'Bacalah: 
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Allaahunima faathiras saniaawaati wal ardhi, 'aalimal 
ghaibi wasy syahaadati, rabba kulli syai'in wa maliikah. 
Asyhadu al laa ilaaha illaa anta, a'udzu bika minsyarri 
nafsii wa syarrisy syaithaan wa syarkih. 
Bacalah zikir ini apabila kamu berada pada waktu Subuh, 
pada waktu petang dan apabila kamu hendak tidur'." 

(M R. Abu Daud dan Tirmidzi dengan isnad sahih) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan. (Hadis ini sudah dikemu- 
kakan pada Bab Bacaan Ketika Pagi dan Petang). 

Dari Syidad bin Aus r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersab- 
da: 

<> s' .. + * ‘"'Z.S&Cs _ <>/'<>< Od ft J® 

"Tidak seorang Islam pun yang hendak tidur Mu membaca 
suatu surah dari kitah Allah ta’ala (al-Qur'an) ketika mulai 
berbaring melainkan oleh Allah ditugaskan seorang maMkat 
yang tidak membiarkan sesuatu pun yang mendekatinya untuk 
mengganggu sampai ia bangun dari tidurnya, kapan saja ia 
terbangun. ' (I I.R. Tirmidzi dari ibnus Sunni dengan isnad dhaif) 

Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

s' 

'S- \ p$\x M 0 O 
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"Sesungguhnya apabila seseorang hendak tidur bersainglah 
malaikat dan setan. Malaikat berdoa: 'Ya Allah, akhiri orang 
ini dengan kebaikan'. Sedangkan setan berdoa: 'Akhiri orang 
ini dengan kejahatan'. Makajika ia tadinya zikir (ingat) kepa- 
da Allah ta'ala kemudian tidur, bermalamlah malaikat men- 

jaganya." (H R ibnus Sunni) 

Dari Abdullah bin Amr bin Aash r.a., dari Rasulullah saw.: 

"Sesungguhnya ia (Nabi saw.) apabila berbaring hendak 

tidur, dibacanya: 
Allaahumma bismika rabbi wadha'tu jambi fagfir lii dzanbii. 

(Ya Allah, dengan [menyebutj nama-Mu, ya Tuhanku, kuletak- 
kan lambungku, maka ampuni dosaku). " 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Abu Umamah r.a., ia berkata: 
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"Aku mendengar Nabi saw. Jbersahda: 'Barang siapa berada 
di tempat tidurnya dalam keadaan suci dan berzikir (ingat) 
kepada Allah Azza wa Jalla sampai ia tertidur, tiada bergeser 
sesaat pun malam itu lalu ada orang yang memohon kepada 
Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia dan akhirat, melainkan 
kebaika; itu diberikan kepadanya'. " (h r. ,bnussunm) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

"Apabila Rasulullah saw. hendak tidur, ia membaca: 
Allaahumma amti'nii sam'ii wa basharii waj'alhumaal 
waaritsa minnii wanshurnii 'alaa 'aduwwii wa arinii 
minhu tsa’rii. Allaahumina inni a'uudzu bi ka min ghala 
batid daini wa minal juu'I, fa innahuu bi'sadh dhajii." 
(Ya Allah, kuatkan pendengaran dan penglihatanku. Jadikan- 
lah keduanya tetap baik sampai aku meninggal dunia. Tolong 
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lah aku atas musuhku dan perlihatkanlah kepadaku musliha- 
nya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
utang yang tidak terbayar dan dari kelaparan karena ia ada- 
lah sejahat-jahat kejatuhan)." (H R. ibnus Sunni) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

"Selama bergaul dengan Rasulullah saw. sampai akhir hayat- 
nya, tidak pernah Rasulullah tidur sebelum berdoa; memohon 
perlindungan kepada Allah dari perasaan pesimis menghadapi 
kenyataan hidup, tnalas, bosan, kikir, berubah pada masa 
tua, berpandangan jahat kepada keluarga dan harta benda, 
azab kubur dan dari setan dengan tipu dayanya. " 

(H R. ibnus Sunni) 

Dari Aisyah r.a.: 
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"Sesungguhnya apabila ia hendak tidur membaca: 
Allaahumma innii as'aluka ru'yan shaalihatan, shaadiqatan 
ghaira kaadzibatin, naafi 'atan ghaira dhaarrah. 
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu mimpi ba- 
ik, benar tidak dusta, dan bermanfaat, tidak menyusahkan). 
Apabila ia sudah membaca doa ini, para sahabat pun tahu 
bahwa ia tidak akan berbicara tentang sesuatu Jagi sampai 
Subuh atau bangun pada malam hari." (H.R. ibnus Sunni) 

Imam' al-Hanafi Abu Bakar bin Abu Daud dengan isnadnya 
meriwayatkan dari Ali r.a., ia berkata: 

"Seseorang yang pandai tidak kulihat mau tidur sebelum 
membaca tiga ayat terakhir dari surah al-Baqarah. " 

(Isnadnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim) 

Dari Ali r.a.: 

"Seorang yang pandai masuk Islam, tidak kulihat mau tidur 
sebelum membaca ayat al-Kursi. " (h r. Abu Daud) 

Dari Ibrahim an-Nakha’i, ia berkata: 
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"Mereka (para sahabat) mengajarkan, apabila hendak tidur 
agar membaca dua surah al-Mu 'awwidzah (al-Falaq dan an- 
Naas)." 
Pada riwayat lain disebutkan: "Mereka menyukai membaca 
surah al-Ikhlas dan dua surah al-Mu 'awwidzah sebanyak tiga 
kali pada setiap malam. " (Isnadnya sahih menurut syarat Muslim) 

Ketahuilah, bahwa hadis dan atsar yang berkenaan dengan bab 
ini banyak sekali. Beberapa yang kami sebutkan itu kiranya 
cukup bagi orang yang hendak beramal ibadah. Wallaahu 

a'lam. 

Kemudian, sebaiknya bagi seseorang dapat mengamalkan se- 
. mua yang tersebut di atas dan apabila tidak dapat semuanya, 

ia amalkan sebatas kemampuannya. 

B*b txi 
MAKRUH TIDUR TANPA Z1KIR 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabda: 



"Barang siapa duduk pada suatu tempat, lalu tidak sempat 
berzikir kepada Allah ta'ala, penyesalanlah yang ia dapat- 
kan dari Allah. Barang siapa berbaring pada suatu tempat 
lalu ia tidak sempat berzikir kepada Allah ta'ala, pe¬ 
nyesalanlah yang ia dapatkan dari Allah." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad jayyid) 

Tirah dapat pula bermakna "ketidaksempurnaan" atau "sesu- 
atu yang tidak baiknya lebih banyak daripada buiknyu." 

Bab LXII 

BACAAN APAB1LA BANGVN MALAM 

Orang yang bangun di malam hari ada dua macam. Pertama, 
yang tidak tidur lagi. Adapun zikir-zikir bagi mereka ini 
sudah kami sebutkan terdahulu. Kedua, yang akan tidur '<agi. 

Disunahkan bagi orang yang bangun di malam hari lalu ingin 
tidur kembali, berzikir kepada Allah ta'ala sampai ia tertidur. 
Dalam hal ini, ada beberapa macam zikir, antara Iain: 

Dari Ubadah bin Shamit r.a., dari Nabi saw., ia berkata: 
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"Barang siapa bangun pada malam hari dari tidurnya seraya 
membaca: 
Laa ilaaha illal laahu wahdahu laa syar'ika lahu, lahul mulku 
wa lahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. Wal 
hamdu lil laahi, wa subhaanal laahi, wa laa ilaaha illal laahu 
wal Ilahu akbar. Wa laahaula wa laa quwwata illaa bil laah. 

(Tidak ada Ihhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia 
Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu. Segala puji bagi Allah. 
Mahasuci Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha- 
besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin 
Allah), kemudian dibaca pula: 
Allaahummagflr lii. 
(Ya Allah, ampuni fdosaj-ku) atau ia membaca doa (sesuka- 
nya) niscaya diperkenankan doanya. Jika ia berwudhu (lalu 
shalat) niscaya diterima shalatnya." 

(H.R. Bukhari) 

Demikian menurut catatan kami yang bersumber kepada pen- 
dengaran kami dari guru-guru kami dan naskah kitab Bukhari 
yang dapat dipercaya. Pada kebanyakan naskah Bukhari lain- 
nya tidak disebutkan: "_Laa ilaaha illal laah ..." sebelum 
Allaahu akbar. Demikian pula al-Humaidi tidak menyebutkan 
di dalam kitabnya al-Jam'u bainash shahiihain (hadis-hadis 
yang disepakati Bukhari dan Muslim). Tirmidzi dan lain-lain 
meriwayatkan adanya kalimat itu, tetapi Abu Daud tidak me- 
nyebutkannya. 

Kalimat "... atau ia membaca doa ...” ialah kalimat yang di- 
ragukan oleh perawi Walid bin Muslim, guru dari guru 
Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan lain-lain dalam meriwayat¬ 
kan hadis ini. 

Dari Aisyah r.a.: 

It' 
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"Sesungguhnya Rasulullah saw apabila bangun pada malam 
hari dari tidurnya, ia membaca: 
Laa ilaaha illaa anta subhaanaka. Allaahumma 
astagfiruka li dzanbii, wa as'aluka rahmataka 
Allaahumma zidnii 'ilmaa. Wa laa tuzig qalbii ba'da idz 
hadaitanli wahablii min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab 

(Tidak ada Tuhan selain Engkau. Mahasuci Engkau. Ya 
Allah! Aku memohon ampunan-Mu atas dosaku dan aku me- 
mohon kepada-Mu akan rahmat-Mu. Ya Allah! Tambahlah 
ilmu pengetahuan kepadaku. Jangan Kaujadikan hatiku con 
dong kepada kesesatan sesudah Kauberikan hidayah kepada 
ku. Berikanlah kepadaku rahmat dari sisi-Mu, sesungguhny 
Engkau Maha Pemberi)." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad yang tidak didhaifkannya) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 
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"Adalah ia — yakni Rasulullah saw. — apabila bangun pada 
malam hari membaca: 
I jia iiaaha dial laahu! waahidul qahhaar Ra bus samaawaati 
wal ardhi wamaabaina humal 'azizul ghaffaar. 
(hada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, yang Mahaga 
gah. Tuhan Pemelihara langit, bumi dan apa saja yang ada di 
antara keduanya, Yang Mahamuha lagi Maha Pengampun)." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

"Sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: 
'Apabila Allah Azza wa Jalla menngembalikan kepada se- 
orang hamba yang muslim akan dirinya pada sebagian malam 
(terbangun dari tidurnya) lalu ia bertasbih kepada-Nya, me¬ 
mohon magfirah kepada-Nya dan berdoa kepada-Nya, Allah 
pun menerima (ibadah)-nya'." 

(H.R. ibnus Sunni dengan isriad dhaif) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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"Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tempat tidur- 
nya pada malam hari, kemudian ia kembali lagi ke tempat 
tidurnya itu, hendaklah ia membersihkannya dengan meng- 
ibaskan ujung kainnya sebanyak tiga kali. Karena ia tidak 
tahu pasti, apa yang akan terjadi kemudian, yang berbahaya 
baginya. Lain apabila ia berbaring, hendaklah dibacanya: 
Bismikal laahumma wadha’tu janbii, wa bika arfa'uh. In 
amaakta nafsii farhamhaa, wa in radadtahaa fahfazhhaa 
bimaa tahfadzu bihii 'ibaadakash shaalihiin. 

(Dengan menyebut nama-Mu, ya Allaahl Kuletakkan lam- 
bungku dan dengan izin-Mu kuangkat lambungku. Jika Kaule- 
paskan diriku maka rahmatilah ia dan jika Kaukembalikan ia, 
maka peliharalah ia sebagaimana Kaupelihara hamba-hamba- 
Mu yang saleh)." 

(H.R. Tirmidzi, ibnu Majah dan ibnus Sunni dengan isnad jayyid) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan. 

Dari Abud Darfa r.a.: 

"Sesungguhnya ia bangun pada tengah malam dan membaca: 
Naamatil 'uyuunu, wa ghaaratin nujuumu, wa antal 
hayyul qayyuumu. 
(Selama mata bisa tidur dan bintang-bintang bisa tenggelam 
sedangkan Engkau Hidup lagi Berdiri Sendiri)." 

(H.R. Imam Malik di dalam Kitab al-Muwaththa*) 
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Bab LXIII 

BACAAN APABILA TIDAK DAPAT TIDVR 

Dari Zaid bin Tsabit r.a., ia berkata: 

"Aku mengadu kepada Rasulullah saw. karena tidak dapat 
tidur. Ia pun bersabda: 'Bacalah: 
Allaahumma ghaaratin nujuumu wa hada'attil 'uyuun wa 
anta hayyun qayyuum. Laa ta'khudzuka sinatun wa laa 
naura. Yaa hayyu yaa qayyuumu ahdi lailii wa anim ainii. 
(Ya Allah, bintang-bintang tenggelam, segala mata dapat te- 
nang sedangkan Engkau Hidup lagi Berdiri Sendiri. Tiada 
kantuk dan tiada tidur menimpa Engkau. Ya Allah Yang 
Hidup, Ya Allah Yang Berdiri Sendiri, tenangkan malamku 
dan tidurkan mataku)'. Setelah kubaca zikir ini, Allah Azza 
wa Jalla pun menghilangkan sesuatu yang menimpa diriku 
itU. (H.R. ibnus Sunni) 

Dari Muhammad bin Yahya bin Haban: 
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"Sesungguhnya Khalid bin Wblid r.a. kena musibah tidak da- 
pat tidur, maka ia pun mengadukan halnya kepada Nabi saw. 
Kepadanya Nabi saw. memerintahkan agar ketika hendak 
tidur berlindung kepada Allah dengan menyebut kalimat-kali- 
mat-Nya yang sempurna dari kemurkaan-Nya, perlakuan 
jahat manusia, bisikan-bisikan setan, dan dari kedatangan 
mereka kepadaku." 

(H.R. ibnus Sunni, sebab Muhammad bin Yahya adalah seorang tabi’in) 

"Khalid bin Wblid r.a. mengadu kepada Nabi saw., ia berka- 
ta: 'Wahai Rasulullah. tadi malam aku tidak dapat tidur'. 
Nabi saw. bersabda: 'Apabila kamu berada di tempat tidurmu 
bacalah: 
Allaahumma rabbas samaawatis sab'i wa maa azhallat, wa 
rabbal ardhiina wa maa aqallat, wa rabbasy syayaathiina 
wa maa adhallat. Kun lii jaaran min syarri khalqika 
kullihim jami'an, an yafrutha 'aiayya ahadun minhum wa 
an yabghaa 'aiayya. 'Azza jaaruka wa jalla tsanaa'uka, wa 
laa ilaaha ghairuka, wa laa ilaaha illaa anta. 

(Ya Allah, Ihhan Pemelihara langit yang tujuh dan apa saja 
yang dilindunginya, Tuhan Pemelihara segala bumi dan apa 
aja yang terkandung di dalamnya dan Tuhan Pencipta setan 

dan apa saja yang tersesat karenanya. Jadikanlah aku terpeli- 
hara dari kejahatan makhluk-Mu itu semuanya, sampai-sam- 
pai seseorang dari mereka mengalahkan daku dan berbuat 
zalim. Mulialah pemeliharaan-Mu, Mahabesar puji-Mu, tiada 
Tuhan selain Engkau dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau). " 

(H R. Tirmidzi dengan isnad dhaif) 

BaV> lxiv 
BACAAN APABILA TERKEJVTT WAKTV TVDVR 

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: 

4. 
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"Sesungguhnya Rasulullah saw. mengajarkan kepada mereka 
(para sahabat) beberapa kalimat, bacaan di kala terkejut: 
A’uudzu bi kaiimaatil iaahit taammati min ghadhbihii wa 
syarri 'ibaadihii wa min hamazaatisy syayaathiini wa an 
yahdhuruun. 
(Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari 
murka-Nya, dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dari tipuan 
setan^dan dari kedatangan mereka (kesurupan). ” 

Perawi hadis ini berkata: "Abdullah bin Umar mengajarkan 
bacaan ini kepada anak-anaknya yang sudah balig dan kepada 
yang belum cukup umur, digantungkannya tulisan doa itu 
kepadanya.” Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, ibnus Sunni dan 
lain-lain. Tirmidzi menyatakan hadis ini sebagai hadis hasan. 

Pada riwayat lain ibnus Sunni menyebutkan: 

' fS ^4 
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* v i ^ ^ V a* V ^ ^ * 

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. mengadukan 
bahwa ia sering sekali terkejut dalam tidurnya. Rasulullah 
saw. bersabda: 'Apabila kamu telah berada di tempat tidurmu 
bacalah: 
A’uudzu bi kaiimaatil Iaahit taammati min ghadhbihii wa 
syarri ’ibaadihii wa min hamazaatisy syayaathiini wa an 
yahdhuruun’, setelah doa ini dibaca, hilanglah gangguan 
tidurnya." 

* 9 f 

B„\b LXV 

BACAAN APABILA BERM1MP1 BA1K DAN BVRVK 

Dari Ahu Sa'id al-Khudri r.a., ia mendengar Nahi saw. ber¬ 
sabda: 

Apabila salah seorang dari kalian bermimpi yang menve- 
nangkan, itu adalah dari Allah ta’ala, hemiaklah ia ltwmuji 
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Allah ta'ala karenanya dan he daklah ia ceritakan mimpinya 
itu. — Menurut riwayat lainnya — jangan ia ceritakan kecnali 
kepada orang yang ia senangi —. Apabila ia bermimpi buruk, 
itu adalah dari setan, hendaklah ia berlindung dari 
kejahatannya dan jangan ia ceritakan kepada seseorang 
karena mimpi itu tidak memudaratkannya." (H.R. Bukhari) 

Dari Abu Qatadah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Mimpi yang baik dari Allah dan mimpi yang tidak keruan 
dari setan. Barang siapa bermimpi sesuatu yang tidak dise- 
nanginya, hendaklah ia meniup-niup ke sebelah kiri sebanyak 
tiga kali dan berlindung dari setan, sesungguhnya mimpi itu 
tidak memudaratkannya." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Pada riwayat lain disebutkan, "hendaklah ia meludah . Seba- 
gai ganti kalimat "hendaklah ia meniup-niup 

Dari Jabir r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabda: 
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"Apabila seseorang dari kalian bermimpi buruk, hendaklah 
meludah (kecil) ke sebelah kirinya sebanyak tiga kali dan 
hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari setan 
tiga kali dan hendaklah ia berpaling dari posisinya semula." 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

"Apabila salah seorang dari kalian bermimpi buruk, 
janganlah menceritakannya kepada orang lain dan hendaklah 
ia bangun lalu shalat." s» 

(H.R. Tirmidzi) 

Ibnus Sunni berkata dalam kitabnya: 

"Apabila salah seorang dari kalian bermimpi buruk, hendak¬ 
lah ia meludah (kecil) sebanyak tiga kali kemudian membaca: 
Allaahumma a’uudzu bika min 'amalisy syaithaani wa 
sayyiaatii ahlaami. 
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(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan setan 
dm dari keburukan mimpi), maka sesungguhnya mimpi itu 
tidak akan menimbulkan sesuatu apa pun). " 

Bab LXVJ 
DACAAM APABJLA B1CER1TAKAM 

SVATV MIMPI 

Diriwayatkan di da am kitab ibnus Sunni: 

"Sesungguhnya Nabi saw. bersabda kepada orang yang me- 
ngatakan: 'Aku bermimpi': 
Khairan ra'aita wa khairan yakuun 
(Semoga kebaikan yang kaulihat dan semoga kebaikan yang 
akan terjadi)." 
Pada riwayat lain disebutkan: 
Khairan talaqqaahu wasyarran tawaqqaahu, khairan lana 
wa syarran 'alaa a'daa 'inaa. Wal hamdu lil laahi rabbil 
'aalamiin. 

(Semoga kebaikan yang kautemui dan semoga kau terpelihara 
dari kejahatan, semoga kebaikan yang kita dapatkan dan ke- 
jahatan hanya ditimpakan kepada musuh-musuh kita. Segala 
puji bagi Allah, TUhan semesta alam). 
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B*b LXV11 
BOA BAM 1ST! GEAR PABA TEMGAH MALAM 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabda: 

"Tuhan kita turun pada tiap tnalam ke langit dunia (pertama) 
ketika malam tinggal sepertiga lagL Dia berfirtnan: 'Barang 
siapa berdoa kepada-Ku, akan Kuperkenankan doanya. Ba¬ 
rang siapa meminta kepada-Ku, akan Kuberi. Barang siapa 
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memohon magfirah-Ku, akan Kuampum (dosa)-nya'." 
(H R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain da/i Muslim: 
"Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langitpertama pada ti- 
ap-tiap malam ketika berlalu seperfiga malam. Dia berfirman: 
'Akulah Penguasa! Akulah Penguasa! Siapakah yang berdoa 
kepada-Ku, Aku hendak memperkenankan doanya. Siapakah 
yang memohon kepada-Ku, Aku hendak memberi kepadanya. 
Siapakah yang memohon magfirah kepada-Ku, Aku hendak 
mengampuninya. Senantiasalah demikian keadaannya sampai 
fajar menyingsing'." 
Pada riwayat lain: "Apabila berlalu sebagian malam atau 
duapertiganya 

Dari Amr bin Abasah r.a., ia mendengar Nabi saw. bersabda: 

"Keadaan yang paling dekat bagi Allah kepada seorang ham- 
ba ialah pada bagian malam terakhir. Jika kamu sanggup 
berada di antara orang-orang yang berzikir kepada Allah 
ta'ala pada saat itu, berbuatlah " (H R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan sahih. 

B*b LXV111 
BERDOA PADA MALAM HAR1 

MEMCAR1 SAAT IJABAH 

Dari Jabir bin Abdillah r.a., ia berkata: 

"Aku mendengar Nabi saw. bersabda: ’Sesungguhnya pada 
malam itu ada suatu saat, saat itu tidak ditemukan oleh se¬ 
orang muslim yang berdoa kepada Allah ta'ala memohon ke- 
baikan urusan dunia dan akhirat melainkan permohonanny 
diberikan (dikabulkan) oleh Allah'. Hal ini terjadi pada tiap- 
tiap malam. " (H r Muslim) 

Bc\b LX1X 
ASMAVL fJVSNA 

Allah berfirman: 

"Allah mempunyai asma'ul husna (nama-nama yang agung 
yang sesuai dengan sifat-sifat-Nya), maka bermohonlah kepa- 
da-Nya dengan menyebut asma'ul husna itu 

(Q.S. al-A'raf [7]. 180) 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersab¬ 
da: 
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"Sesungguhnya Allah ta'ala mempunyai sembilan puluh sem- 
bilan nama, seratus kurang satu. Barang siapa menghafalnya 
masuk surga. Sesungguhnya Allah itu Ganjil (Tunggal) lagi 
menyukai yang ganjil (dalarn bilangan amal badah ciptaan- 
Nya, misalnya)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, 2) Ar-Rahtnan 
(Yang Maha Pengasih), 3) Ar-Rahim (Maha Penyayang), 
4) Al-Malik (Maha Penguasa), 5) Al-Quddus (Yang Mahasu- 
ci), 6) As-Salam (Yang Maha Sejahtera lagi Menyelamatkan 
hamba-hamba-Nya), 7) Al-Mu'min (Yang Mengamankan, 
Yang Membenarkan rasul-rasul-Nya dengan dukungan mukji- 
zat), 8) Al-Muhaimin (Yang Mahatahu dengan segala kata 
had), 9) Al-'Aziz (Yang Mahagagah, atau Yang Tiada Ban- 
dingan bagi-Nya), 10) Al-Jabbar (Yang Mahaperkasa), 
11) AlMutakabbir (Yang Mahamegah), 12) Al-Khaliq (Maha 
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Pencipta), 13) Al-Bari' (Yang Menampakkan barang yang 
tidak jelas atau Yang Menyembuhkan penyakit), 14) Al-Mu- 
shawwir (Yang Memberi segala bentuk, sehingga segala sesu- 
atu mempunyai bentuk-bentuk tersendiri), 15) Al-Ghaffar 
(Yang Maha Pengampun), 16) Al-Qahhar (Yang Maha Me 
maksa), 17) Al-Wahhab (Yang Maha Pemberi), 18) Ar-Razzaq 
(Maha Pengarunia, baik lahir seperti makan dan lain-lain 
atau batin seperti ilmu dan lain-lain), 19) Al-Fattah (Maha 
Pembuka, Yang Memudahkan segala kesukaran), 20) Al-'Alim 
(Maha Mengetahui), 21) Al-Qaabidh (Yang Memegang teguh, 
Yang Memegang rezeki, roh dan lain-lain), 22) Al-Baasith 
(Yang Menguraikan genggaman, rezeki, had dan lain-lain), 
23) Al-Khaafidh (Yang Menurunkan), 24) Ar-Raafi' (Yang 
Mengangkat derajat), 25) Al-Mu'izz (Yang Memuliakan), 26) 
Al-Mudzill (Yang Menghinakan), 27) As-Samii (Maha Mende- 
ngar), 28) Al-Bashiir (Maha Melihat), 29) Al-Hakam (Yang 
Maha Penghukum), 30) 'Adlu (Maha-adil), 31) Al-Lathiif 
(Mahahalus atau Pemberi kebaikan dalam bentuk cobaan, se¬ 
perti Adam makan buah terlarang, Yusuf dicoba dengan keku- 
asaan, Nabi Muhammad dikeluarkan dari Mekah), 32) Al- 
Khabiir (Mahaselidik), 33) Al-Haliim (Maha Penyantun, tidak 
segera menyiksa), 34) Al-Azhiim (Maha-agung), 35) Al-Gha- 
fuur (Maha Pengampun), 36) Asy-Syakuur (Yang Membalas 
berlimpah-limpah), 37) Al-'Aliy (Yang Mahatinggi), 38) Al- 
Kabir (Yang Mahabesar), 39) Al-Hafizh (Maha Memelihara), 
40) Al-Mughiits (Maha Penolong), 41) Al-Hasiib (Yang Meng- 
hitung teliti), 42) Al-Jaliil (Mahabesar), 43) Al-Kariim (Maha 
Pemurah, Yang Memberi tanpa dinunta), 44) Ar-Raqiib (Ma¬ 
ha Menilik baik lahir ataupun batin), 45) Al-Mujiib (Yang 
Memperke ankan), 46) Al-Waasi' (Yang Mahaluas rahmat- 
Nya atau Mahaluas dari batas awal, akhir dan ruang, tiada 
awal, tiada akhir dan tiada ruang bagi-Nya), 47) Al-Hakiim 
(Maha Bijaksana), 48) Al-Waduud (Yang Cinta pada hamba- 
Nya atau Yang Dicintai oleh hamba-Nya), 49) Al-Majiid (Ma- 
hamulia), 50) Al-Baa'its (Yang Membangkitkan orang yang 
mati dan para rasul), 51) Asy-Syahiid (Yang Menyaksikan), 
52) Al-Haqq (Mahaberkah), 53) Al-Wakiil (Yang Melindungi), 
54) Al-Qawiy (Mahakuat), 55) Al-Matiin (Yang Mahateguh), 
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56) Al-Waliy (Maha Pembela), 57) Al-Hamiid (Maha Terpuji), 
58) AlMuhshii (Yang Menghitung jumlah makhluk-Nya de¬ 
ngan tepa), 59) Al-Mubdi'u (Yang Memunculkan), 60) Al- 
Mu'iid (Mengembalikan lagi), 61) Al-Muhyii (Yang Menghi- 
dupkan), 62) Al-Mumiit (Yang Mematikan), 63) Al-Hayyu 
(Mahahidup), 64) Al-Qayyuum (Yang Berdiri Sendiri), 65) Al- 
Waajid (Mahacukup), 66) Al-Maajid (Mahamulia), 67) Al- 
Waahid (Maha Esa), 68) Ash-Shamad (Yang Diharapkan), 69) 
Al-Qaadir (Mahakuasa), 70) Al-Muqtadir (Yang Menentukan, 
atau Yang Mahakuasa Tiada Banding), 71) Al-Muqaddim 
(Yang Mendahulukan), 72) Al-Muakhkhir (Yang Mengemudi- 
ankan), 73) Al-Awal (Maha-awal), 74) Al-Aakhir (Maha- 
akhir), 75) Azh-Zhaahir (Mahanyata), 76) Al-Baathih (Yang 
Terlindung dari penglihatan di dunia, atau Mahadekat), 77) 
Al-Waaliy (Yang Memerintah), 78) Al-Muta'aaliy (Yang 
Mahatinggi Kesucian-Nya), 79) Al-Barr (Yang Melimpahkan 
kebaikan), 80) At-Tawwaab (Yang Menerima tobat hamba- 
hamba-Nya), 81) Al-Muntaqim (Yang Membalas kesalahan), 
82) Al-'Afuw (Maha Pemaaf, 83) Ar-Ra'uuf (Mahabelas Ka- 
sihan), 84) Maalikul Mulk (Yang Maha Berkuasa), 85) Dzul 
Jalaali Wal Ikraam (Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemu- 
liaan), 86) Al-Muqsith (Yang Maha-adil), 87) Al-Jaami' (Yang 
Menghimpunkan), 88) Al-Ghaniy (Mahakaya), 89) Al-Mugh- 
niy (Yang Memberi kekayaan), 90) Al-Maani' (Yang Mence- 
gah kemudaratan), 91) Adh-Dhaarr (Yang Mendatangkan 
kesusahan), 92) Al-Naafi' (Yang Mendatangkan manfaat), 
93) An-Nuur (Cahaya), 94) Al-Haa-dii (Yang Memberi hida- 
yah), 95) Al-Baadii' (Pencipta Pertama), 96) Al-Baaqii (Ma- 
hakekal), 97) Al-Wiarits (Yang Kekal sesudah makhluk bina- 
sa, atau kembali kepada-Nya segala sesuatu), 98) Ar-Rasyiid 
(Pemilik hidayah), 99) Ash-Shabuur (Yang Mengundurkan 
siksa-Nya)." 

(H.R. Tirmidzi dan lain-lain) 

Pada riwayat lain disebutkan, Al-Muqiit (Yang Menentukan) 
sebagai ganti Al-Mughiits, Al-Qariib (Mahadekat) sebagai 
ganti Ar-Raqiib, Al-Mubiin (Yang Mahanyata) sebagai ganti 
Al-Matiin. 
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Para ulama berbed i-beda menafsirkan kahfnal Man ahshaaha 
dakhalal jamah. Imam Bukhari sendiri dan kebanyakan ula¬ 
ma lainnya menafsirkannya dengan: "Barang siapa mengha ■ 
falnya, masuk surga". Tafsir ini dikuatkan oleh sebuah hadis 
sahih berbunyi, Man hafazhahaa ... — Barang siapa mengha- 
falnya ...." Menurut pendapat lainnya, bahwa tafsir hadis itu 
ialah "Barang siapa mengerti maknanya dan mempercayai- 
nya...." 

Menurut pendapat lain lagi, "Barang siapa berusaha memeli- 
haranya dengan sebaik-baiknya dan melahirkan ama nyata se- 
dapat mungkin berupa budi pekerti yang baik sesuai dengan 
maknanya 

Willaahu a'lam. 

£agian <Kgdua 

K1TAB TIL A WAT (MEMBACA) AL-QVR AM 

Ketahuilah, bahwa membaca al-Qur'an itu ialah ibadah yang 
paling afdal. Tentu saja yang dimaksud, membacanya 
dengan penuh perhatian (tadabbur). Membaca al-Qur'an 
tentunya pula ada tata kesopanan dan ada pula beberapa 
hikmah kebaikan yang terkandung padanya. Untuk ini saya 
telah menulis sebuah buku yang sederhana, meliputi masalah 
penting tentang tata kesopanan para qari dan tentang tata 
kesopanan waktu membacanya, tentang sifat-sifat qira'ah,dan 
apa saja yang berhubungan dengannya. Bagi seorang qari 
seyogianya mengetahui hal itu. 

Sekarang di dalam kitab ini kuterangkan secara ringkas dan 
kumuat pula beberapa dalilnya untuk mereka yang ingin lebih 
jelas masalahnya. Wabillaahit taufiq. 

^asal cPertama 

Seyogianya bagi seseorang membacanya pada siang hari, 
malam hari, ketika musafir, dan ketika berada di rumah. 
Para salafus shaleh (orang-orang saleh pada abad-abad perta- 
ma) radhiyal laahu anhum mempunyai kebiasaan-kebiasaan 
yang berbeda dalam menentukan batas waktu mengakhiri kha- 
tam al-Qur'an. Ada di antara mereka yang mengk'natam sekali 
dalam masa dua bulan, ada yang pada tiap-tiap bulan, se- 
puluh malam sekali, delapan malam sekali, dan ada yang 
tiap-tiap seminggu sekali. Ada lagi yang tiap-tiap enam hari 
sekali, lima hari sekali, empat hari sekali, atau tiga hari se¬ 
kali. Malahan banyak di antara mereka yang menamatkan 
dalam sehari semalam satu khatam, ada yang dua khatam, 
tiga khatam, sampai-sampai ada yang delapan khatam 
dalam sehari semalam, empat di siang hari dan empat di 
malam hari. Di antara orang yang membacanya sampai 
delapan khatam dalam sehari semalam ialah as-Sayyid al-Jalil 
ibnul Kaatib as-Shuufi r.a. yang delapan khatam dalam sehari 
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