
Amru Khalid 

 

 

 

MMeenngghhaappuuss  DDoossaa  
Dengan Dzikir 

 

 

 

 
Judul Asli : Adz-Dzikr Yamhu adz-Dzunub 

Penulis : Amru Khalid 

Penerbit : Daurur Raudhah, .... 

Tahun Terbit : Cetakan ..., tahun ... H / ... M 

 

 

 

Penerjemah : Subhan Nur 
   PT. Kuwais International 
  Jl. Bambu Wulung No. 10, Bambu Apus 
  Cipayung, Jakarta Timur  13890 
  Telp. 84599981 

Editor & Layout : Kaunee Creative Team - sld97sy 

Edisi Terbit : Pertama, Februari 2008 

 

 

Disebarluaskan melalui portal Islam: http://www.Kaunee.com 

 

 
 

Atas karunia Allah SWT maka buku ini  
dapat disebarluaskan secara bebas 

kepada Ummat Islam di seluruh dunia 

 

 

ssssssssssssssssssssssssssssssssssss 

 
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s 

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s 

ssssssssssssssssssssssssssssssssssss 

 



 

Menghapus Dosa dengan Dzikir _________________________________________________________________  2

Daftar Isi 

 

Daftar Isi..................................................................................................... 2 
Pengantar Penerbit..................................................................................... 4 
Bab 1. Maksiat dan Bahayanya ................................................................. 5 
Bab 2. Maksiat Lisan................................................................................ 12 
Bab 3. Dzikir ............................................................................................ 21 

1. Syarat Dzikir: Harus Banyak ............................................................ 21 
2. Keutamaan Dzikir ............................................................................. 23 
3. Bentuk-bentuk Dzikir ....................................................................... 28 

Pertama: Pujian Kepada Allah s.w.t............................................................28 
Kedua: Dzikir Pagi dan Sore Hari...............................................................31 
Ketiga: Dzikir Siang dan Malam, atau Dzikir Moment tertentu .............32 

4. Beberapa Permasalahan Seputar Dzikir dan Tasbih ...................... 35 
5. Faedah-faedah Dzikir ....................................................................... 36 
6. Dzikir Dapat Menarik Rezeki........................................................... 37 

Ucapkanlah Selalu “Ya Saami’an Likulli Syakwa” ...................................38 
7. Peringatan Penting ............................................................................ 66 

Pertama: Doa memiliki adab dan syarat....................................................70 
Kedua: Ketulusan Diri .................................................................................71 
Ketiga: Hendaklah bersabar dan jauhilah sikap putus asa atau    

pesimistis.................................................................................................71 
Keempat: Kadang tidak terijabahnya doa atau penundaannya adalah 

ujian terhadap kesabaran, ketehuhan dan kesungguhan anda.........71 
Kelima: Menyalahkan diri sendiri..............................................................72 
Keenam: Ingatlah Allah dikala lapang, niscaya Dia akan mengingat  

Anda dikala sempit.................................................................................72 
Ketujuh: Sesungguhnya iman kepada qadha dan qadar adalah salah   

satu rukun Iman kepada Allah..............................................................73 
Kedelapan: Makanlah yang halal karena itu syarat pengabulan doa.....73 
Kesembilan: Perbanyaklah beristighfar siang dan malam.......................73 

8. Jika Hati Dipenuhi Rasa Putus Asa .................................................. 74 
Bab 4. Dzikir Pagi dan Sore..................................................................... 78 

  



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  3

Bab 5. Keutamaan Tauhid dan Pengaruhnya dalam Melebur Dosa..... 86 
Kalimat Tauhid Memiliki Pengaruh Besar Ketika Mati......................... 88 

 



 

Menghapus Dosa dengan Dzikir _________________________________________________________________  4

Pengantar Penerbit 

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan Dia tidak 
diberi makan, melimpahkan anugerah, memberi petunjuk, memberi makan 
dan minum kepada kita dan menguji kita dengan ujian terbaik. 

Segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kita dengan 
makanan, menyegarkan kita dengan minuman, menutupi tubuh kita 
dengan pakaian, memberi kita petunjuk dari kesesatan, menuntun kita ke 
jalan yang terang dan telah memberikan kelebihan kepada kita dari seluruh 
makhluk yang lain. 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, limpahkanlah 
shalawat, salam dan keberkahan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad 
s.a.w., para keluarga dan para sahabatnya. 

Suatu hari, saya membaca sebuah makalah yang ditulis oleh Amru 
Khalid tentang Dzikir dan Faedah-faedahnya. Makalah tersebut mendorong 
saya untuk memberikan komentar dan menghadirkannya kepada Anda 
sebagaimana adanya, sehingga faedahnya bisa tersebar luas. Saya berharap 
kepada pembaca setelah membaca ini terampuni dosanya melalui dzikir 
kepada Allah s.w.t. 

 

Ahmad ‘Azb 
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Bab 1. Maksiat dan Bahayanya 

Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dengan 
menaati perintah-Nya dan tidak mendurhakai-Nya. Selalu berdzikir dan 
tidak melupakan-Nya. Mensyukuri nikmat-Nya dan tidak mengkufuri-Nya. 
Dengan begitu, berarti kalian sedang melestarikan nikmat Allah, menjamin 
keberadaannya, telah meraih faktor-faktor penambah karunia dan 
kebaikan-Nya kepada kalian, dan mencegah malapetaka dan turunnya 
bencana. Sebagaimana firman-Nya,  

øŒÎ)uρ šχ ©Œr's? öΝä3š/u‘ ⎦ È⌡s9 óΟè?öx6x© öΝä3¯Ρy‰ƒ Î—V{ ( ⎦ È⌡s9uρ ÷Λän öxŸ2 ¨βÎ) ’ Î1# x‹tã 

Ó‰ƒ Ï‰t±s9 ∩∠∪    

“Dan, tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Ibraahim: 
7) 

Wahai kaum muslimin, jauhilah maksiat karena maksiat mengantarkan 
kepada kekufuran, menjadi faktor hilangnya nikmat, pembawa malapetaka, 
mengurangi usia, dan mencabut keberkahan rezeki. Seorang hamba akan 
terhalang rezekinya akibat dosa yang diperbuat. Maksiat menyebabkan hati 
menjadi gelap dan keras, terhalang meraih cahaya ilmu dan titian 
petunjuk, serta menjerumuskan pelakunya kepada kemaksiatan lain. 
Sebagian ulama salaf berkata, “Sesungguhnya bentuk hukuman sebuah 
kemaksiatan adalah kemaksiatan berikutnya. Kemaksiatan akan membuat 
pelakunya kecanduan, membuat sulit melakukan ibadah setelah itu, hingga 
ia terbiasa dengan kemaksiatan dan menjustifikasinya. Bahkan ia 
melakukan maksiat meskipun tahu hukum dan dampaknya yang 
berbahaya. Dia tidak merasakan kenikmatan dalam perbuatan maksiatnya, 
tetapi karena  hobi dan kebiasaan. Demikian pula halnya dengan orang 
yang melalaikan shalat, kecanduan minuman keras dan narkoba, memakan 
harta riba, orang-orang yang selalu mencukur jenggot, wanita yang 
berlebihan memakai perhiasan, dan wanita yang memakai pakaian tidak 
senonoh. Mereka semua menganggap perbuatannya itu baik dan 
melupakan dampak akhirnya. Allah s.w.t. berfirman,  

⎯yϑ sùr& t⎦ Éi⎪ ã— …çµ s9 â™þθ ß™ ⎯Ï& Î#uΗ xå çν#u™tsù $ YΖ|¡ym ( ¨β Î* sù ©!$# ‘≅ ÅÒãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ “ Ï‰öκu‰ uρ 

⎯tΒ â™!$ t±o„ ( Ÿξ sù ó=yδ õ‹s? y7 Ý¡øtΡ öΝÍκö n= tã BN≡uy£ym 4 ¨β Î) ©!$# 7Λ⎧Î= tæ $ yϑ Î/ tβθ ãè oΨóÁ tƒ   
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“Maka apakah orang yang dijadikan menganggap baik pekerjaannya 
yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik? Maka 
sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan 
menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu 
binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (Al-Fathir: 8) 

Dengan demikian, kemaksiatan menjadi sebab-sebab su’ul khatimah di 
saat kematian, di saat topeng tersingkap, di saat terlihat perbuatan yang 
disembunyikan akibat dominasi hawa nafsu, memprioritaskan dunia, 
sehingga kamu melihat orang-orang yang berbuat maksiat menyesal di saat 
kematian.  

(#θ à)ÏΡr&uρ ⎯ÏΒ $ ¨Β Νä3≈ oΨ ø% y— u‘ ⎯ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& š† ÎAù'tƒ ãΝä.y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# tΑθ à)u‹sù Éb> u‘ 

Iω öθ s9 û© Í_ s?ö̈z r& #’ n< Î) 9≅ y_ r& 5=ƒ Ìs% šX £‰¢¹ r'sù ⎯ä.r&uρ z⎯ÏiΒ t⎦⎫Ås Î=≈¢Á9$# ∩⊇⊃∪    

“Dia mengatakan, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu 
mengerjakan untuk hidupku ini", “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau 
tidak menangguhkan ku sampai waktu yang dekat, yang 
menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang 
yang saleh?". (Al-Munaafiqun: 10)  

#© ¨L ym #sŒÎ) u™!% y` ãΝèδ y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# tΑ$ s% Éb> u‘ Èβθãè Å_ ö‘ $# ∩®®∪   þ’Ìj?yè s9 ã≅ yϑ ôãr& 

$ [s Î=≈ |¹ $ yϑŠ Ïù àM ø.ts? ∩⊇⊃⊃∪     

“Dia berkata, "Ya Tuhanku kembalikanlah aku, agar aku berbuat 
amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan”. (Al-
Mu’minuun: 99) 

Di antara dampak maksiat yang paling berbahaya adalah dicabutnya 
rasa malu sehingga berani melakukan maksiat secara transparan, dan 
mengumumkannya dihadapan semua orang. Dalam sebuah hadits shahih, 
Rasulullah s.a.w. bersabda,  

“Setiap (kesalahan) umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang 
melakukan dosa secara terang-terangan. Di antara bentuk 
keterbukaan adalah seseorang melakukan amal perbuatan di malam 
hari, kemudian Allah s.w.t. menutupinya di pagi hari, namun ia 
berkata, “Wahai fulan! Tadi malam aku melakukan ini dan ini. 
Sungguh, di malam hari Tuhannya telah menutupi kesalahannya, 
namun di pagi hari ia menyingkap tabir Allah terhadapnya.” (HR. 
Muttafaq ‘Alaih) 

Terdapat orang yang bangga dengan kemaksiatannya dan memandang 
bahwa maksiat baginya adalah wajib, sehingga ia senantiasa berbuat dosa 
berulang kali hingga maksiat menjadi ringan baginya dan berbuat dosa 
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terasa kecil dalam hatinya. Itulah tanda-tanda matinya hati dan rusaknya 
fithrah. Karena tatkala dosa terasa kecil bagi pelakunya, sesungguhnya ia 
besar di sisi Allah s.w.t. Mengabaikan maksiat juga termasuk tanda dan 
bukti kemunafikan. Dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Abdullah 
bin Mas’ud r.a. berkata, “Sesungguhnya orang yang berbuat dosa besar 
senantiasa memandang dosa-dosanya seperti ia memandang seekor lalat 
yang hinggap di hidungnya, maka ia mengatakan, ‘Hanya seperti ini.’” 

Mengabaikan dan memandang ringan suatu dosa merupakan indikasi 
pengakuan terhadap kemaksiatan yang Allah s.w.t. jadikan sebagai salah 
satu penghalang ampunan dosa, kehancuran hati dan dicap dengan 
kelalaian. Allah s.w.t. berfirman,  

ÏM |¡øŠs9uρ èπ t/öθ −G9$# š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 tβθè= yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# #© ¨L ym #sŒÎ) u|Øym ãΝèδ y‰tnr& 

ÝVöθ yϑ ø9$# tΑ$ s% ’ÎoΤÎ) àMö6 è? z⎯≈ t↔ ø9$# Ÿω uρ t⎦⎪ Ï%©!$# šχθ è?θ ßϑ tƒ öΝèδ uρ î‘$ ¤à2 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 

$ tΡô‰tFôã r& öΝçλm; $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ï9r& ∩⊇∇∪    

“Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang 
mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang 
di antara mereka, ia mengatakan: "Sesungguhnya saya bertaubat 
sekarang". Dan tidak orang-orang yang mati sedang mereka di dalam 
kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang 
pedih.” (An-Nisa: 18)  

Dia berfirman,  

$ £ϑ n= sù (#þθ äî# y— sø# y— r& ª!$# öΝßγ t/θ è= è% 4 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫É)Å¡≈ xø9$# ∩∈∪    

“Maka tatkala mereka berpaling, Allah memalingkan hati mereka ; 
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.” (Ash-
Shaff: 5) 

Wahai kaum mukminin, sesungguhnya implikasi berbuat maksiat akan 
tampak di kala sakaratul maut dan menghadapi hari akhirat. Di mana 
hatinya terhalang dalam situasi yang sangat sulit dan sedang berhadapan 
dengan musibah terbesar karena seluruh kemaksiatannya ditampakkan di 
depan matanya. Lalu setan menggodanya sehingga ia berbicara tak karuan 
dan tidak mampu mengucapkan kalimat laa ilaaha illallah.  

Imam Ibnu Qayyim—semoga Allah merahmatinya—bercerita bahwa 
seseorang laki-laki sedang sakaratul maut, dikatakan kepadanya, 
“Ucapkanlah laa ilaaha illallah!!” Namun, orang itu bernyanyi tak karuan 
dan memainkan alat musiknya, dan menolak mengucapkan laa ilaaha 
illallah. Ada lagi orang yang sedang sekarat dan dikatakan kepadanya, 
“Ucapkanlah laa ilaaha illallah!!” Orang itu berkata, “Tatkala aku hendak 
mengucapkannya, tiba-tiba lisanku terkunci. Ada juga seorang pedagang 
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yang sedang sekarat dan dikatakan kepadanya, “Ucapkanlah laa ilaaha 
illallah!!” Pedagang itu berkata, ‘Daging ini murah, pembeli ini amat baik.’ 
Seorang pedagang yang selalu mengurangi takaran ketika menjelang 
kematian, dikatakan kepadanya, “Ucapkanlah laa ilaaha illallah!!” Dia 
tidak mampu mengucapkannya, karena neraca timbangan amat berat 
terhadap lisannya. Demikianlah dampak kemaksiatan terhadap pelakunya 
yang diterima —jika mereka tidak bertaubat— di dunia atau di akhirat. 
Wahai hamba-hamba Allah, bertaubatlah kepada Allah dari setiap maksiat 
dan mohonlah ampunan kepada-Nya dari setiap kesalahan. Karena dengan 
taubat yang tulus, Allah akan menghapus segala dosa, menghalanginya dari 
kenistaan, menghindarkannya dari siksaan, menyempurnakan keimanan, 
melindunginya dari api neraka dan memasukkannya ke surga. Allah s.w.t. 
berfirman, 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#þθ ç/θè? ’ n<Î) «!$# Zπt/öθ s? % ·nθ ÝÁ ¯Ρ 4© |¤ tã öΝä3š/u‘ β r& tÏes3 ãƒ 

öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ öΝà6n= Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζy_ “ ÌøgrB ⎯ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# tΠöθ tƒ Ÿω 
“ Ì“ øƒ ä† ª!$# ¢© É<¨Ζ9$# z⎯ƒ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ ( öΝèδ â‘θçΡ 4© të ó¡o„ š⎥ ÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& 

öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r'Î/uρ tβθä9θ à)tƒ !$ uΖ−/u‘ öΝÏϑ ø?r& $ uΖs9 $ tΡu‘θ çΡ öÏøî $#uρ !$ uΖs9 ( y7 ¨ΡÎ) 4’ n?tã Èe≅ à2 &™ó© x« 

Öƒ Ï‰s% ∩∇∪    

“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan 
taubatan nasuhaa. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi 
kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak 
menghinakan Nabi dan orang-orang mu'min yang bersama dia; 
sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan 
mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, 
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (At-Tahrim: 
8) 

Semoga Allah memberkahi kita melalui Al Qur’an dan memberikan 
manfaat kepada kita semua melalui isi kandungan ayat-ayat dan peringatan 
yang bijak. 

Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar 
takwa dan jauhilah segala faktor kemurkaan Dzat Yang Maha Perkasa, 
karena jasadmu tidak akan mampu menahan api neraka. Ketahuilah, 
bahwa tiap dosa memiliki hukuman yang menimpa pelakunya, namun 
karena kelalaian dan kekerasan hatinya dia tidak menyadari hukuman 
tersebut. Kadangkala hukuman itu terjadi agak lambat sehingga ia 
berasumsi dengan kebodohannya bahwa dosanya telah diampuni, atau 
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Allah menghindarkan hukuman tersebut melalui faktor penolak hukuman 
seperti taubat dari dosa, ketulusan doa, musibah sebagai kifarat dosa, 
kebaikan yang menghapus dosa, atau ampunan Penguasa bumi dan langit. 
Jikalau Allah tidak menghindarkannya dari hukuman maka ia dalam situasi 
yang sangat berbahaya meskipun di akhir hayat, di kubur, atau padang 
mahsyar. Dalam sebuah hadits, “Jika Allah menghendaki keburukan 
terhadap hamba-Nya, maka Dia menahan siksaan karena dosanya hingga 
Dia memenuhi siksaannya.” Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

Wahai kaum Muslimin, bentuk hukuman dosa dan maksiat ada dua 
macam: hukuman syar’i seperti hukuman pidana (hudud), contohnya 
hukuman deraan pelaku zina yang belum menikah, rajam bagi pelaku zina 
yang telah menikah, potong tangan bagi pencuri, hukuman pelaku 
kerusakan di muka bumi berupa hukuman bunuh, disalib, dipotong tangan 
dan kaki secara bergantian atau diasingkan, hukum qishash dan sanksi-
sanksi lainnya yang telah ditetapkan menurut syara’, ijma’ dan ijtihad. 
Siapa saja yang belum memperoleh balasannya di dunia ini secara syara’, 
maka Allah akan membersihkannya dengan musibah yang menimpa 
dirinya, keluarga dan hartanya. Nabi s.a.w. bersabda tentang hukuman,  

“Barangsiapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, kemudian ia 
mendapatkan hukumannya di dunia maka hal itu menjadi kifarat 
dan pembersihan baginya.” 

Pelaksanaan hukuman dan sanksi agama di dunia merupakan 
penyucian diri pelaku dari noda-noda dosa dan keselamatan baginya dari 
siksa akhirat. Siapa yang mengabaikan pelaksanaan hukuman tersebut 
niscaya ia mendapatkan siksaan di akhirat sesuai kadar sikapnya di dunia. 
Adapun pelaku kemaksiatan yang belum disucikan di dunia ini, niscaya ia 
disucikan dengan beratnya sekaratul maut, siksa kubur dan huru hara hari 
kiamat. Jika hukuman agama telah ditegakkan di dunia, niscaya dapat 
membebaskan dari hukuman atau meringkannya, dan Allah s.w.t. tidak 
akan menyatukan dua hukuman terhadap hamba-Nya, kecuali jika 
seseorang belum memenuhi syarat penghapusan dosa dan tidak terdapat 
penawar penyakitnya. 

Adapun jika hukuman syara’ terabaikan akibat pemberlakuan undang-
undang konvensional atau hawa nafsu penguasa, atau tipu muslihat salah 
seorang penguasa, maka hukuman dosa dirubah menjadi hukuman global, 
bahkan kadangkala lebih berat, atau lebih ringan. Namun hukuman global 
ini mencakup individu dan umum, karena Nabi s.a.w. telah bersabda 
bahwa jika manusia melihat kemungkaran namun mereka tidak 
merubahnya niscaya Allah menurunkan siksaan kepada mereka semua, dan 
Allah s.w.t. berfirman,  

(#θ à)¨?$#uρ Zπ uΖ÷FÏù ω ¨⎦ t⎤‹ ÅÁ è? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß öΝä3Ψ ÏΒ Zπ¢¹ !% s{ ( (#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ χ r& ©!$# 

ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$# ∩⊄∈∪    
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“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus 
menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan 
ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” (Al- Anfal: 25) 

Di antara bentuk hukuman kolektif di dunia ini dan di seluruh penjuru 
dunia seperti perang saudara, musibah besar, paceklik, kemarau, 
kelaparan, air bah, banjir yang menenggelamkan rumah, gempa, tanah 
longsong, air kencang, dan turun salju. Semua itu akibat sikap berani 
mendurhakai Allah, mengabaikan ketetapan dan hukum-hukum-Nya 
terhadap pelaku kejahatan. Allah s.w.t. berfirman,  
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“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan 
kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu 
kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira 
dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka 
dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam 
berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai 
ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. (Al-
An’am: 44-45) 

Allah s.w.t. berfirman,  
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“Maka masing-masing Kami siksa disebabkan dosanya, maka di 
antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu 
kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang 
mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke 
dalam bumi, dan di antara mereka ada  yang Kami tenggelamkan, 
dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi 
merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.” (Al-Ankabuut: 40) 

Allah s.w.t. berkata kepada kaum Nabi Nuh, “Maka mereka ditimpa 
banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.”, dan Dia 
berfirman tentang kaum Saba`,  
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“Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka 
banjir yang besar  dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua 
kebun yang ditumbuhi yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit 
dari pohon Sidr. Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka 
karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan azab, 
melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.” (Saba`: 
16-17) 

Semua adzab dan siksaan umum ini adalah akibat kekufuran terhadap 
nikmat-nikmat Allah, keluar dari garis ketaatan kepada-Nya, mengabaikan 
ketetapan hukum-Nya dan penegakan hukum-hukum-Nya, “Dan 
Tuhanmu tidaklah bersikap zalim terhadap hamba-Nya.” 

Itulah, segala musibah yang menimpa hamba Allah berupa kesukaran 
hidup, kesedihan, kegelisahan, sulit tidur, keletihan, sakit, himpitan hidup, 
kekurangan inovasi dan lain sebagainya. Semua itu, kadang menjadi 
hukuman yang bisa melebur segala dosa, atau menjadi faktor diangkat 
derajat, atau menjadi pelajaran dan nasehat yang Allah peringatkan kepada 
pelaku maksiat. Allah s.w.t. berfirman,  

!$ tΒ uρ Νà6t7≈ |¹ r& ⎯ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ•Β $ yϑ Î6 sù ôM t6 |¡x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ à÷è tƒ uρ ⎯tã 9ÏWx. ∩⊂⊃∪    

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah 
disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan 
sebagian besar.” (Asy-Syuura: 30) 

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat 
dan peliharalah kami dari siksa neraka. Wahai hamba-hamba Allah, 
“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran. 

Ingatlah kalian kepada Allah Yang Maha Agung lagi Maha Mulia, 
niscaya Dia akan ingat kepadamu, syukurilah segala nikmat-nikmat-Nya 
niscaya Dia akan menambah nikmat untukmu, dan ingatlah Allah Yang 
Maha Besar. Dan Allah mengetahui segala yang kalian kerjakan. 
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Bab 2. Maksiat Lisan 

Wahai kaum muslimin, insya Allah saya akan menjelaskan tentang 
beberapa maksiat lisan agar anda memiliki pegangan jelas tentang masalah 
ini serta dapat mengajarkan orang lain demi menyelamatkan mereka dari 
kebinasaan. Ketahuilah, faktor dominan kehancuran dan maksiat adalah 
lisan, bentuknya kecil namun dampaknya besar. Kami akan memulai dari 
definisi Ghibah. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 
Tirmidzi dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah 
s.a.w. bersabda, “Tahukah kalian apa itu ghibah?”. Para sahabat menjawab, 
“Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.”. Beliau bersabda, “Yaitu ceritamu 
tentang saudaramu yang ia tidak sukai.” Beliau ditanya, ‘Bagaimana jika 
apa yang aku ucapkan terdapat pada saudaraku?’ Beliau menjawab, “Jika 
apa yang kamu ucapkan benar-benar nyata, maka sungguh kamu telah 
berghibah, dan jikalau apa yang kamu ucapkan tidak nyata berarti kamu 
telah berbuat dusta.” Siapa yang menceritakan aib saudaranya di 
belakangnya, maka ia telah terjerumus dalam ghibah yang dilarang. Baik 
saudaranya ini telah wafat atau masih hidup, baik tentang badan, nasab, 
pakaian, rumah atau moralnya. Seperti ia berkata, “Si fulan pendek”, atau 
juling, atau bapaknya tukang setrika, atau tukang pembuat sepatu, atau si 
fulan buruk moralnya, minim pendidikan, atau fulan dikuasai istrinya, atau 
tidak bersih, dan ucapan lain yang membuat si fulan benci jika 
mendengarnya. Ghibah ini jika ditujukan kepada orang baik dan bertakwa, 
tentu bisa menjadi dosa besar. Ketahuilah wahai hamba Allah, sebagaimana 
ghibah diharamkan, maka membiarkannya pun diharamkan jika mampu 
mencegahnya. Namun, jika tidak mampu mencegahnya, maka hendaklah 
meninggalkan majlis ghibah.  

Wahai hamba Allah, kadangkala ghibah itu dibolehkan bahkan 
diwajibkan seperti untuk memperingatkan orang-orang yang fasik, bid’ah 
aqidah, memperingatkan dari pedagang yang curang dalam mu’amalah, 
memperingatkan dari karyawan yang suka berkhianat, memperingatkan 
dari pemfatwa, pendidik atau pembaca Al-Qur’an yang tidak kapabel, 
maka ghibah seperti ini diwajibkan. Ketahuilah wahai hamba Allah, 
melaporkan karyawan yang berlaku curang kepada pimpinan bukanlah hal 
yang tercela sebagaimana dipahami oleh orang-orang bodoh, bahkan 
laporan ini mendapat pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w,  

“Barangsiapa yang membuat kecurangan di antara kita maka ia 
bukan termasuk golongan kita.”  

Sebagian sahabat seperti Ali r.a. melarang pendongeng yang duduk dan 
saling bercerita tanpa memilah antara cerita yang benar dan cerita yang 
salah agar manusia tertawa. Kita harus meneladani para ulama dan jangan 
takut celaan orang lain. Hendaklah kita berkata benar dan tidak khawatir 
terhadap celaan orang lain. Hendaklah kita berkata benar meskipun pahit. 
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Berkata benar dipandang pahit oleh kebanyakan orang, karena terdapat 
kalangan yang tersakiti jika anda berkata benar kepada mereka, maka 
janganlah anda pedulikan. Janganlah anda melihat keridhaan, kemurkaan 
dan kebencian mereka, tapi lihatlah sebagai aktualisasi perintah Allah. 
Karena Allah s.w.t. menyuruh untuk memperingatkan dari orang-orang 
yang merusak syariat-Nya. Ingatlah sebuah syair: 

Jika keridhaan itu benar-benar dari-Mu  

Wahai Dzat tempat segala permintaan 

Maka Aku tidak peduli terhadap manusia jika mereka membenci 

Ingatlah hadits Rasulullah s.a.w.,  

“Jika kamu melihat umatku takut untuk menyeru kepada orang 
zalim, ‘Wahai orang zalim’ maka ia telah dibiarkan bersama orang-
orang zalim itu.”  

Yakni Allah tidak akan menolongnya, dan membiarkannya binasa. Jika 
seseorang mengetahui temannya ingin bersahabat dengan seorang yang 
selalu berbuat anarkis dan mudharat, maka ia wajib mengingatkannya. 
Demikian pula ketika seseorang ingin bermitra dengan orang lain atau ada 
seseorang yang ingin meminang wanita. Wahai saudara seiman, di antara 
maksiat lisan adalah adu domba, yaitu menebar provokasi untuk merusak 
yang bertujuan memisahkan antara dua orang, menanamkan permusuhan 
pada keduanya dan memutuskan hubungan keduanya. Seperti ia berkata 
kepada si A, “Si B telah bercerita tentang kamu begini”, dan ia berkata 
kepada si B, “si A bercerita tentang kamu begini.” Sungguh perbuatan ini 
termasuk dosa besar. Maksiat lisan yang lain yaitu mengadu domba 
meskipun tanpa menebar provakasi, bahkan terhadap dua binatang 
sekalipun seperti mengadu ayam atau kambing.  

Bentuk maksiat lisan yang lain adalah berbohong, yaitu berbicara yang 
berbeda dengan kenyataan. Berdusta diharamkan secara ijma’ baik 
bercanda atau serius, dan berdusta yang paling berat yaitu menghalalkan 
yang haram dan mengharamkan yang halal atau menipu orang muslim. 
Bentuk maksiat lisan lainnya adalah bersumpah palsu dengan nama Allah. 
Bersumpah palsu termasuk dosa besar dan sering dijumpai di pasar-pasar.  

Wahai hamba Allah, bentuk maksiat lisan lainnya adalah seorang 
muslim menuduh zina (qadzaf). Lafazh-lafazh qadzaf amat banyak 
mencakup setiap kalimat tuduhan zina terhadap manusia atau individu 
seperti wahai pezina atau anak zina. Dan maksiat ini termasuk dosa besar 
pula. Termasuk maksiat lisan adalah mencaci maki orang lain. Secara 
umum mencaci ini dipandang kufur. Semoga kita terlindung darinya. 
Maksiat lisan juga adalah persaksian palsu, dan ini termasuk dosa besar. 
Maksiat lisan lainnya adalah orang kaya yang menunda-nunda 
pembayaran hutang padahal mampu membayarnya. Maksiat ini 
dimasukkan kategori maksiat lisan karena ia telah berjanji untuk 
memenuhi namun tidak dia tepati.  
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Maksiat lisan lainnya adalah mencaci maki atau melaknat seorang 
muslim, dan ini termasuk dosa besar. Maksiat lisan lainnya mengejek 
seorang muslim atau berbicara dengan kalimat yang menganyakitkan 
tanpa alasan yang benar. Maksiat lisan lainnya berdusta kepada Allah dan 
Rasul-Nya, dan ini termasuk dosa besar serta dapat mengantarkan 
pelakunya kepada kekufuran, seperti menghubungkan Allah dalam 
menghalalkan yang diharamkan dalam syara’-Nya, demikian pula 
menghubungkan Allah dalam mengharamkan yang dihalalkan Allah 
kepada orang-orang mukmin. Maksiat lisan lainnya pengakuan palsu 
seperti mengaku memiliki sesuatu padahal tidak berdasarkan persaksian 
palsu, pangkat atau kekuasaannya. Maksiat lisan lainnya talak bid’i yaitu 
talak yang diucapkan pada masa haidh atau nifas, atau menceraikan 
istrinya yang telah digauli pada masa suci. Meskipun diharamkan namun 
talak ini sering terjadi. Hikmah diharamkan talak bid’i ini karena terdapat 
unsur memperpanjang masa iddah. Maksiat lisan lainnya adalah seorang 
suami berkata kepada istrinya “Kamu seperti punggung ibuku” maksudnya 
aku tidak menggaulimu. Ucapan ini disebut zhihar dan termasuk dosa 
besar.  

Maksiat lisan lainnya melagukan dalam membaca Al Qur’an yang dapat 
merusak makna atau i’rab meskipun tidak merusak makna. Seperti 
seseorang mengganti harakat huruf ta’ pada ayat “shiraathal ladziina 
an’amta ‘alaihim” menjadi “shiraathal ladziina an’amtu ‘alaihim” dengan 
mendhummahkan ta’. Atau seakan-akan mengganti huruf dzal pada 
kalimat “shiraathal ladziina” menjadi “shiraathal laziina” dengan huruf 
zai. Adapun surah yang harus diteliti dalam membacanya adalah surah Al-
Fatihah karena salah satu rukun shalat, dan siapa yang meninggalkan 
beberapa huruf Al-Fatihah maka shalatnya tidak sah. Wahai saudara 
seiman, bahwa lisan ini merupakan nikmat terbesar, maka beruntunglah 
bagi orang yang mampu menjaganya dari perbuatan haram. Suatu ketika, 
seorang sahabat memegang lisan dan ia berseru, “Wahai lisan ucapkanlah 
yang baik niscaya kamu beruntung, diamlah dari perkataan buruk niscaya 
kamu selamat sebelum kamu menyesal, karena aku telah mendengar 
Rasulullah s.a.w. bersabda, “Kebanyakan kesalahan-kesalahan anak cucu 
Adam berasal dari lisannya.” Insya Allah, kami akan menyempurnakan 
pembahasan ini dalam khutbah lain karena amat penting. 

Allah s.w.t. berfirman dalam Al Qur’an, 
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“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya 
kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat 
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besar. pada hari kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua 
wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan 
gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat 
manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak 
mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.” (Al-Hajj: 1-2) 

Ketahuilah bahwa Allah telah memerintahkan kalian sebuah perintah 
besar yaitu bershalawat kepada Nabi-Nya, Dia berfirman, 

¨β Î) ©!$# …çµ tG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n?tã Äc© É<¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹n= tã 
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“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk 
Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (Al-Ahzaab: 
56) 

Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya 
sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan 
keluarganya, limpahkan keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya 
sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan 
keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya 
Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin 
perempuan yang masih hidup dan yang telah mati. Sesungguhnya Engkau 
Maha Mendengar lagi Maha Memenuhi segala permintaan. Wahai hamba-
hamba Allah, “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” Ingatlah kepada Allah 
Yang Maha Agung niscaya Dia akan selalu ingat kepadamu, bersyukurlah 
terhadap nikmat-Nya niscaya Dia akan menambahkan nikmat untukmu, 
mohonlah ampunan kepada-Nya niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa 
kalian, dan bertakwalah kepada-Nya niscaya Dia akan selalu memberikan 
jalan keluar dari masalah kalian. 

Wahai kaum muslimin, Allah s.w.t. berfirman ketika menjelaskan sifat 
hamba-hamba-Nya yang beriman,  
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“Dan apabila mereka mendengar (al-laghwu) perkataan yang tidak 
bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, 
"Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, 
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kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-
orang jahil". (Al-Qashash: 55) 

Al-Laghwu, wahai kaum muslimin, adalah berbicara panjang lebar 
tentang kebatilan dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak 
bermanfaat. Allah s.w.t. memerintahkan untuk menjauhi perbuatan ini 
karena terdapat unsur menyia-nyiakan usia untuk sesuatu yang bukan 
tujuan penciptaan manusia, karena manusia tercipta untuk menyembah 
tuhan-Nya dan menjadi khalifah di bumi ini dengan tindakan positif dan 
kehidupan yang bermanfaat.  

Oleh karena itu, menjauhi perkataan yang tidak bermanfaat dan 
berpaling darinya merupakan indikasi kesempurnaan dan keberuntungan. 
Bahkan Allah s.w.t. menyebutnya di antara dua kewajiban Islam, 
disebutkan di antara shalat dan zakat. Allah s.w.t. berfirman,  
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“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-
orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang 
menjauhkan diri dari yang tiada berguna (al-laghwu), dan orang-
orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga 
kemaluannya.” (Al-Mu’minuun: 1-5) 

Wahai kaum mukminin, al-laghwu dapat terjadi dalam beberapa 
bentuk: membicarakan perkara yang batil dan maksiat, menebarkan 
kekejian, membicarakan aib orang lain, menghina dan merendahkan orang 
lain. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah, celakalah bagi pencela 
lagi pengumpat, celakalah orang yang banyak bersumpah lagi hina, 
pencela dan pengumbar fitnah. 

Wahai kaum muslim, jikalau kita memperhatikan hal-hal yang mengisi 
waktu luang atau kesibukan manusia, niscaya kita melihat pemandangan 
yang lebih mengerikan dari sekedar perkataan dan perbuatan yang sia-sia. 
Tidakkah menakutkan, ketika kita membaca cerita-cerita yang tersebar, 
berita-berita yang dimuat surat kabar, kata-kata yang disiarkan radio, dan 
gambar-gambar yang ditayangkan televisi. Sungguh, sebagian besar adalah 
sia-sia belaka. Hanya mengotori pandangan mata, meracuni telinga dan 
melelahkan lisan.  

Sesungguhnya bentuk al laghwu terbesar yang sering dilakukan 
manusia adalah berdusta, menebar fitnah, persaksian palsu, ghibah, 
mencela, mencaci, melaknat, menuduh zina, memfasih-fasihkan perkataan 
dengan maksud menyombongkan diri dan mengharap pujian. 
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Bahkan terdapat orang-orang yang bermuka tebal, bertabiat buruk, 
tidak punya harga diri dan tidak bisa dilarang oleh agama atau etika. 
Lisannya bagaikan gunting yang menghabisi nilai-nilai kehormatan dengan 
kalimat-kalimat keji, kata-kata yang menyakitkan, berlebihan menuduh 
hamba Allah dengan hinaan dan tuduhan palsu. Seperti perkataan “Dia 
panjang,” “Dia pendek,” “Ini pandir,” dan “Ini bodoh,” seakan-akan ia 
telah dipercayai untuk menyakiti hamba-hamba Allah. 

Tidakkah ia mendengar firman Allah azza wa jalla, “Kami akan 
mencatat perkataan mereka itu”, dan firman-Nya, “Tiada suatu ucapan pun 
yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang 
selalu hadir.” Masalah ini bertambah parah jika kita melihat orang yang 
memiliki tanda-tanda kewibawaan, kehormatan, atau kalangan ulama 
mengeluarkan perkataan kasar dan coletahan yang tidak bermanfaat. 
Memenuhi telinga pendengarnya dengan perkataan keji dan dosa, dan 
tidak membiarkan kebaikan orang lain tampak. Menyerang kesalahan dan 
kekeliuran siapa saja tanpa memperhitungkan apakah dia masih hidup atau 
sudah mati. Tidakkah aib dirinya bisa menahan mulutnya untuk tidak 
bicara sembarangan? Beruntunglah orang yang mampu menguasai 
lisannya, menginfakkan kelebihan hartanya, dan tidak berlebihan dalam 
bicara. 

Wahai kaum muslimin, sesungguhnya orang-orang yang agung dan 
terkenal, jika mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka akan 
menjauhinya, sehingga tidak ada kata-kata menyakitkan dan ungkapan 
dusta yang keluar dari lisan mereka. Mereka tidak akan menuruti hawa 
nafsu. Dan, jika menyatu dengan orang-orang yang bermoral rendah, 
maka akhlaknya tetap terjaga. 

Wahai hamba Allah, demi menghindari perkataan sia-sia, berpegang 
teguh pada etika, dan konsisten dalam bertutur dan bertindak dengan yang 
terbaik, hendaklah memperhatikan beberapa hal berikut ini. Hindari 
bercanda yang berlebihan karena dapat mengurangi kewibawaan, 
menimbulkan kebencian dan kedengkian. Adapun bercanda secara wajar, 
maka tidak dilarang. Nabi s.a.w. sendiri senang bergurau namun selalu 
berkata benar. Hendaklah kita senantiasa menahan emosi, memaafkan 
orang yang bersalah dan berpaling dari orang bodoh. Bagaimana seseorang 
menjadi mulia lagi memiliki etika jika tidak menerima kekhilafan, tidak 
mengakui ketergelinciran lisan dan tidak menerima permohonan maaf? 
Hendaklah kita menjauhi perdebatan, menutup pintu ‘mencari menang 
sendiri’ meskipun dalam kebenaran, karena orang yang banyak bicaranya 
maka sedikit kewibawaannya di sisi manusia. 

Ringkasnya, menjaga lisan membawa kebaikan dan keselamatan. Ilmu 
akan sirna, karena banyak bicara dan bergurau. Jika manusia tidak mampu 
menguasai jiwanya maka mulutnya menjadi gerbang segala keburukan, 
sehingga perjalanan hidup menjadi tercemar dan hati akan menjadi keras. 

Sesungguhnya lisan itu adalah tali yang menjulur dalam genggaman 
setan. Ia bisa mengendalikannya secara bebas. Identitas seseorang 
tersembunyi di balik lisannya, jika ia bicara maka tampaklah identitasnya. 
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Oleh karena itu, Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata, “Demi Allah, tiada 
tuhan selain Dia, tidak ada sesuatupun yang lebih memerlukan penjara 
yang lama daripada lisan, bahkan keistikamahan atau tidaknya anggota 
tubuh manusia bergantung pada lisan.” 

Diriwayatkan oleh imam Tirmidzi dan lainnya dengan sanad hasan, 
dari Abu Sa’id al Khudri r.a., Nabi s.a.w. bersabda,  

“Ketika manusia di pagi hari, seluruh anggota tubuh tunduk kepada 
kepada lisan seraya berkata, ‘Bertakwalah kepada Allah demi kami, 
karena sesungguhnya kami bergantung kepadamu, jika kamu lurus 
maka kamipun lurus, namun jika kamu bengkok maka kamipun 
bengkok.’” 

Oleh karena itu wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dan 
berpalinglah dari al-laghwu dan orang-orang yang bodoh. Hindarilah 
ketergelinciran lisan, karena akan memperbanyak dosa. Siapa yang banyak 
dosanya, maka neraka lebih baik baginya, sebagaimana diungkapkan oleh 
Umar r.a.  

Rasulullah s.a.w. bersabda,  

“Sesungguhnya sebuah kalimat yang diucapkan oleh seseorang bisa 
menyebabkannya masuk neraka, yang luasnya lebih luas dari 
penjuru bumi sebelah timur sampai penjuru bumi sebelah barat.” 

Allah s.w.t. berfirman,  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪   ôxÎ= óÁ ãƒ öΝä3s9 
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 
dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki 
bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. 
Dan barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 
ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Al-Ahzaab: 70-71) 

Makna al-madaaraah dan al-i’radh (berpaling) adalah menahan diri di 
hadapan provokasi orang-orang bodoh serta menahannya agar tidak 
terpancing emosi dan balas dendam. Adapun mengungkapkan kebenaran 
dan menolak kebatilan yaitu dengan dakwah dan dialog dengan cara yang 
baik, menampakkan kemuliaan pihak yang benar, membuang kebodohan 
dan kemalasan. Inilah tema yang harus diperbincangkan bahkan 
diharamkan tidak membahasnya. Ini merupakan bab yang sangat luas 
mencakup amar ma’ruf dan nahi munkar, mendidik orang bodoh, 
memperingatkan orang yang lalai, berdakwah kepada Allah, mengingat-
Nya dan mensyukuri nikmat-Nya. Dalam hal ini, Allah s.w.t. berfirman,  



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  19

ω uöyz ’ Îû 9ÏVŸ2 ⎯ÏiΒ öΝßγ1 uθ ôf ¯Ρ ω Î) ô⎯tΒ ttΒ r& >π s% y‰|Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã÷è tΒ ÷ρ r& £x≈ n= ô¹ Î) 

š⎥ ÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 4 ⎯tΒ uρ ö≅ yèøtƒ š Ï9≡sŒ u™!$ tó ÏFö/$# ÏN$ |Ê ós∆ «!$# t∃öθ |¡sù ÏµŠ Ï?÷σçΡ #·ô_ r& 

$ \Κ‹ Ïàtã ∩⊇⊇⊆∪    

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh  memberi 
sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di 
antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena 
mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya 
pahala yang besar.” (An-Nisaa: 114) 

Allah s.w.t. berfirman,  
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“Allah tidak menyukai ucapan buruk, dengan terus terang kecuali 
oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau 
menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan, maka 
sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa.” (An-Nisaa: 
148-149) 

Masalah lain yang tidak boleh kita lupakan, hendaknya kaum muslimin 
tidak mengosongkan jiwa dari berdzikir kepada Allah tatkala bergabung 
dalam sebuah majlis, karena Nabi Muhammad s.a.w bersabda,  

“Tidaklah suatu kaum yang bangun dari tempat duduknya di suatu 
majlis tanpa menyebut nama Allah di dalamnya, melainkan mereka 
bangun seperti bangkai keledai dan mereka mendapatkan 
penyesalan.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa`i dari hadits Abu 
Hurairah) 

Adapun redaksi Imam Tirmidzi,  

“Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis tanpa menyebut nama 
Allah di dalamnya dan tidak bershalawat kepada Nabi mereka s.a.w., 
melainkan mereka mendapatkan penyesalan.” 

Dalam suatu majlis biasanya berpotensi menimbulkan dosa, untuk itu 
Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan cara menghapusnya,  
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“Barangsiapa yang duduk di sebuah majlis, lalu ia banyak membuat 
kelalaian di dalamnya, kemudian ia berdoa sebelum bangun dari 
tempat duduknya,  

ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك أَْشَهُد أَنْ الَّ ِالََه إِالَّ أَْنَت أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتْوُب 
  إِلَْيَك

“Maha suci Engkau Ya Allah dan berkat pujian-Mu aku bersaksi 
bahwasanya tiada tuhan selain Engkau, aku memohon ampunan 
kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu”, niscaya Dia mengampuni 
dosanya yang diperbuat selama di majlis tersebut.” 
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Bab 3. Dzikir 

Dzikir termasuk ibadah yang termudah karena tidak mengorbankan 
tenaga, waktu atau harta. Seorang muslim dapat berdzikir tiap waktu dan 
di tiap tempat, bahkan wanita haidh dan nifas pun bisa melakukannya. 
Berdzikir adalah ibadah yang amat dicintai oleh Allah s.w.t. dan 
memberikan ganjaran berlipat ganda. Dia memberikan ganjaran yang tidak 
diberikan pada ibadah selainnya. Dzikir adalah ibadah tiap waktu dan tiap 
tempat sebagaimana yang telah saya jelaskan, bahkan tatkala seseorang 
mengadukan kepadaku tentang problem maksiat dan tidak mampu untuk 
istikamah, secara spontan saya katakan, “Ingatlah Allah.” Barangkali ia 
meremehkan jawabanku itu, lalu ia pergi meninggalkanku. Namun 
sayangnya, ia tidak mengetahui makna dan nilai dzikir yang lebih utama di 
sisi Allah daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih utama dari 
seorang muslim yang berhadapan dengan musuhnya lalu keduanya saling 
membunuh!!. 

1. Syarat Dzikir: Harus Banyak 

Ibadah ini memiliki satu syarat yaitu memperbanyaknya, karena dzikir 
sedikit tidak bermanfaat. Tentang qiyamullail, saya katakan, “Dalam 
qiyamullail dipandang cukup meskipun dua rakaat, adapun dzikir harus 
banyak. Allah s.w.t. berfirman, 

“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah  kepada Allah, dengan 
zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya 
diwaktu pagi dan petang.” (Al-Ahzab: 41-42)  

Oleh karena itu, tidaklah cukup jika anda hanya mengucapkan 
“Astaghfirullah” sekali, lalu anda berkata, “Aku sudah berdzikir hari ini!” 
Dzikir adalah ibadah yang tidak memiliki batasan tertentu. 

Jika ada orang bertanya mengapa dzikir di dalam Al Qur’an disertai 
kata “sebanyak-banyaknya”?! Maka jawabannya, karena dzikir (ingat) 
lawan kata dari nisyan (lupa). Yang diingat adalah Allah ta’ala Penguasa 
raja-raja, Pelimpah anugerah, Dzat Yang Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha 
Agung lagi Maha Mulia. Tidaklah pantas jika hanya diingat beberapa saat, 
lalu dilupakan di sebagian besar waktu. Oleh karena itu, di antara makna 
takwa kepada Allah s.w.t. adalah selalu mengingat dan tidak melupakan-
Nya. Mensyukuri dan tidak mengkufuri-Nya. Menaati dan tidak 
mengingkari-Nya!! 

Dalam suatu riwayat dari salah seorang tabi’in, bahwa ia selalu 
bertasbih setiap hari sebanyak 100.000 kali. Allah s.w.t. berfirman,  
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“Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan, 
maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah  Allah sebanyak-
banyaknya agar kamu beruntung.” (Al-Anfaal: 5) 

Dengan demikian, tiada kemenangan kecuali dengan berdzikir. Anda 
tidak akan istikamah dalam qiyamullail, puasa, menahan pandangan, rasa 
malu, hijab dan lainnya kecuali dengan berdzikir.  

Allah s.w.t. berfirman,  

¨š⎥⎪ ÌÅ2≡©%! $#uρ ©!$# #ZÏVx. ÏN≡tÅ2≡©%! $#uρ £‰tã r& ª!$# Μ çλm; Zο tÏøó ¨Β #·ô_ r&uρ $ Vϑ‹ Ïàtã  

“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah, Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Al-
Ahzab: 35) 

Dia berfirman,  
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“Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu  bagi orang yang mengharap Allah dan  hari kiamat dan dia 
banyak menyebut Allah.” (Al-Ahzab: 21) 

Allah ta’ala berfirman,  
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“Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 
langit dan bumi: "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa 
neraka.”(Ali Imran: 191) 

Orang yang paling banyak meraih kemenangan dan kebahagiaan 
adalah orang yang membiasakan berdzikir sekalipun ketika sedang bekerja, 
bahkan ketika berada dalam barisan perang. 
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Nabi Musa a.s. pernah berdoa kepada Tuhannya, sebagaimana firman 
Allah s.w.t.,  
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“Berkata Musa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan 
mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari 
lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah 
untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun saudaraku, 
teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu 
dalam urusanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, dan 
banyak mengingat Engkau.” (Thaha: 25-34) 

Oleh karena itu, Allah s.w.t. mencela orang-orang munafik bahwa 
mereka,  
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“Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (An-
Nisaa: 142) 

Maksudnya mereka menyebut nama Allah namun hanya sedikit dan 
pada waktu-waktu tertentu. Seperti, ketika berbuat salah atau berbuat dosa 
seraya berucap: Astaghfirullah. Dan jika sesuatu terjatuh mereka berucap: 
Laa haula wala quwwata illaa billah. Ucapan ini bukanlah dzikir yang 
banyak, yang diperintahkan oleh Allah s.w.t kepada kita.  

Oleh karena itu, hendaklah kita bisa mempergunakan waktu sebaik-
baiknya. Seorang pelajar ketika berjalan ke sekolah atau universitas, 
karyawan ketika sedang berjalan ke kantor, atau pengacara ketika berjalan 
ke pengadilan misalnya, hendaklah berdzikir kepada Allah sebagai ganti 
mengisi waktu dengan sia-sia, senda gurau, menengok-nengok, lalai, dan 
mendengarkan bisikan-bisikan setan. Adakah sesuatu yang menghalangi 
anda untuk meluangkan waktu 5 sampai 10 menit guna berzikir, ketika 
anda berangkat tidur?! Apakah ini sesuatu yang sulit?! 

2. Keutamaan Dzikir 

Allah s.w.t. berfirman,  
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“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat kepadamu, 
dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari-
Ku.” (Al-Baqarah: 152) 

Jika anda mengucapkan Laa ilaaha illallah, niscaya Allah akan 
mengingat nama anda. Oleh karena itu, salah seorang sahabat berkata, 
“Aku tahu kapan Tuhanku ingat kepadaku.” Lalu ia ditanya, “Kapan itu?” 
ia menjawab, “Tatkala aku menyebut nama-Nya. Dia berfirman, “Karena 
itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat kepadamu.” Demikianlah, 
menjalin keharmonisan dengan Allah amatlah mudah, tanpa kesulitan dan 
beban. 

Allah s.w.t. berfirman,  
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“Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-
lah hati menjadi tenteram.” (Ar-Ra’du: 28)  

Di antara faedah dzikir adalah memperoleh ketenangan dan 
ketentraman hati. Dalam dzikir terdapat pengobatan bagi orang-orang 
yang merasa gelisah, mengalami kepedihan hidup dan berpaling dari 
dokter psikologi. Sesungguhnya manusia merasakan kegelisahan karena 
sedikitnya dzikir mereka dan berpaling dari Allah s.w.t. Oleh karena itu, 
Allah s.w.t. berfirman,  

ô⎯tΒ uρ uÚtôã r& ⎯tã “ Ìò2 ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê …çν ãà±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 
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“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka 
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan 
menghimpunkannya pada hari  kiamat  dalam keadaan buta". 
(Thaha: 124)  

Dzikir mampu menetralisir berbagai problematika dan melapangkan 
segala beban jiwa. Sebaliknya, kelalaian dari dzikir membuahkan 
kegelisahan, kegundahan, kesulitan dan penguasaan setan terhadap diri. 
Allah s.w.t. berfirman,  

⎯tΒ uρ ß·÷è tƒ ⎯tã Ìø.ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ôÙ Íh‹s)çΡ …çµ s9 $ YΖ≈ sÜø‹x© uθ ßγ sù …çµ s9 Ö⎯ƒ Ìs% ∩⊂∉∪    
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“Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha 
Pemurah, kami adakan baginya syaitan  maka syaitan itulah yang 
menjadi teman yang selalu menyertainya.” (Az-Zukhruf: 36)  

Allah s.w.t telah memperingatkan orang-orang mukmin untuk tidak 
dilalaikan oleh dunia dari mengingat Allah ta’ala, sebagaimana firman-
Nya,  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω ö/ä3Îγ ù= è? öΝä3ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ öΝà2 ß‰≈ s9÷ρ r& ⎯tã Ìò2 ÏŒ «!$# 4 ⎯tΒ uρ 

ö≅ yèøtƒ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρçÅ£≈ y‚ ø9$# ∩®∪    

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu 
melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat 
demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.” (Al-
Munaafiqun: 9) 

Maka siapa yang dilalaikan oleh anak-anaknya atau hartanya dari 
berdzikir, maka sungguh ia amat merugi. 

Di antara hal yang menarik bahwa Allah s.w.t. menjadikan dzikir 
sebagai penutup segala ibadah yang besar. Setiap kali kita menunaikan 
ibadah yang besar, pasti kita iringi dengan dzikir. Shalat adalah dzikir, 
setelahnya juga dzikir, demikian pula doa dan puasa adalah dzikir. Dalam 
setiap perintah ibadah, pasti ada perintah dzikir, dan doa adalah dzikir. 
Demikian pula haji, Allah s.w.t. berfirman,  

#sŒÎ* sù ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# ö/ä.Ìø.É‹x. öΝà2 u™!$ t/# u™ ÷ρ r& £‰x© r& 
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“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka 
berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-
nyebut nenek moyangmu, atau berdzikirlah lebih banyak dari itu. 
Maka di antara manusia ada orang yang berdo'a: "Ya Tuhan kami, 
berilah kami di dunia", dan tiadalah baginya bahagian di akhirat.” 
(Al-Baqarah: 200)  

Shalat Jum’at diistimewakan dengan dzikir untuk menunjukkan 
kemuliaan, ketinggian kedudukannya dan kebesaran fadhilahnya, 
sebagaimana firman-Nya,  
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“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung.” (Al-Jumu’ah: 10)  

Demikian pula, Allah menjadikan tujuan ibadah terbesar yaitu shalat 
adalah dzikir. Allah s.w.t. berfirman dalam perintah-Nya kepada Nabi 
Musa a.s.,  

û© Í_ ¯ΡÎ) $ tΡr& ª!$# Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& ’ ÎΤô‰ç6 ôã$$ sù ÉΟÏ% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ü“ Ìò2 Ï% Î! ∩⊇⊆∪    

“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) 
selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk 
mengingat Aku.” (Thaha: 14)  

Semua aktivitas shalat adalah dzikir, mulai dari membaca bacaan 
shalat, ruku’, sujud dan tasyahhud. 

Nabi s.a.w. menjelaskan bahwa kehidupan hakiki adalah kehidupan 
hati, dan tiadalah kehidupan hati itu kecuali dengan berdzikir kepada Allah 
ta’ala. Sebagaimana sabda beliau,  

“Perumpamaan orang yang selalu mengingat Tuhannya dan orang 
yang tidak pernah mengingat-Nya adalah seperti hidup dan mati.” 
(HR. Bukhari) 

Sukakah anda dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang mati 
karena lalai dari dzikir?! 

Saya bertanya kepada siapa saja yang hidup menderita karena sakit, 
kedurhakaan anak, atau sikap buruk tetangga, apakah kalian senang 
berdzikir kepada Allah?! Apakah kalian telah menerangi hati dan rumah 
kalian dengan dzikir kepada Allah Yang Maha Pencipta?! 

Suatu hari, seorang sahabat mendatangi sang guru besar, Nabi 
Muhammad s.a.w. seraya mengadu, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
syari’at Islam amat banyak (di dalamnya terdapat ibadah, akhlak, 
mu’amalat dan seterusnya), maka tunjukkanlah kepadaku suatu amalan 
yang bisa selalu aku pegang.” Lalu beliau bersabda, “Usahakan agar 
lisanmu senantiasa basah karena mengingat Allah.” (HR. Tirmidzi, Ibnu 
Majah, dan Imam Ahmad). 

Seorang sahabat yang lain mendatangi Rasulullah s.a.w. seraya 
bertanya, “Manakah amalan dalam Islam yang paling utama?” Beliau 
menjawab, “Kamu meninggal dan lisanmu basah karena dzikir kepada 
Allah.” (HR. Thabrani dan Ibnu Hibban). Hal yang paling utama adalah 
anda berjumpa dengan Allah dalam keadaan berdzikir kepada-Nya. 
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Rasulullah s.a.w. bersabda, “Maukah kalian aku tunjukkan amalan-
amalan terbaik, paling suci di sisi Tuhanmu, lebih bisa mengangkat 
derajatmu, lebih baik bagi kamu daripada menginfakkan emas dan perak, 
dan lebih baik bagi kamu daripada menghadapi musuh lalu kamu 
membunuh mereka dan mereka membunuhmu?” Para sahabat berkata, 
“Mau wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Yaitu berdzikir kepada Allah.” 
Kini tahukah anda keutamaan dzikir?! 

Rasulullah s.a.w. bersabda, “Suatu kaum yang mengingat Allah azza wa 
jalla, pasti akan dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, dianugerahi 
ketentraman dan nama mereka disebut oleh Allah di antara para makhluk 
yang ada disekitar-Nya.” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Imam Ahmad) 

Allah s.w.t. berfirman dalam hadits qudsi, “Aku bergantung pada 
sangkaan hamba-Ku kepada-Ku dan Aku akan bersama hamba-Ku ketika ia 
mengingat-Ku. Apabila ia mengingat-Ku di tengah orang banyak, maka 
Aku juga akan mengingat-Nya di tengah orang banyak yang lebih baik 
daripada mereka.” (HR. Bukhari, Muslim dan imam Ahmad). 

Suatu hari, Rasulullah s.a.w. keluar menemui para sahabat, dan beliau 
mendapati mereka sedang duduk-duduk, lalu beliau bertanya, “Apa yang 
membuat kalian duduk-duduk di sini?” Mereka menjawab, “Kami duduk-
duduk di sini untuk berdzikir kepada Allah.” Rasulullah s.a.w. bertanya 
lagi, “Demi Allah, apakah kalian duduk-duduk di sini hanya untuk itu?” 
Mereka menjawab, “Demi Allah, kami duduk-duduk di sini hanya untuk 
itu.” Kata Rasulullah selanjutnya, “Sungguh saya menanyakan hal itu, 
bukan karena saya tidak percaya kepada kalian, tetapi aku diberitahu oleh 
malaikat bahwasanya Allah Azza wa jalla membanggakan kalian di 
hadapan para malaikat-Nya.” (HR. Muslim dan Tirmidzi). Bergembiralah 
wahai kaum muslimin yang senantiasa berdzikir. Bergembiralah karena 
Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat-Nya. 

Rasulullah s.a.w bersabda, “Al-mufarridun tidak dapat dikejar.” Para 
sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan al-
mufarridun?” Beliau menjawab, “Yaitu orang-orang (laki-laki dan 
perempuan) yang banyak berdzikir kepada Allah.” (HR. Muslim, Tirmidzi 
dan imam Ahmad). Tahukah anda wahai saudaraku, mengapa Rasulullah 
s.a.w. menyebut mereka dengan “al-Mufarridun”? Karena mereka amat 
istimewa. 

Dzikir hendaknya dilakukan setiap waktu dan setiap saat. Aisyah r.a. 
berkata, bahwa Rasulullah s.a.w. selalu berdzikir setiap saat. Sanggupkah 
kalian wahai pecinta Rasul yang merindukan kebersamaan beliau di surga 
untuk mengikuti jejak beliau untuk berdzikir di setiap saat?! 

Telah kita ketahui bersama, bahwa setiap kali Nabi s.a.w. keluar dari 
kamar mandi, beliau membaca doa, “Ghufranaka” (Aku memohon 
ampunan-Mu). (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan imam Ahmad). 
Tahukah anda mengapa? Beliau memohon ampunan kepada Allah s.w.t. 
atas beberapa menit yang terlewati tanpa mengingat-Nya!! 
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Saya tahu, bahwa ada di antara kita yang belum pernah sekalipun 
selama bertahun-tahun bahkan mungkin sejak diciptakan untuk duduk di 
sebuah majlis dan menyebut nama Allah sebanyak 100 kali atau bertasbih 
sebanyak 100 kali. Kemudian ia mengadukan kesulitan hidup, 
kedurhakaan anak dan kesempitan hati kepada orang-orang. Di hari 
kiamat, pasti kita akan menyesali waktu yang terlewati tanpa mengingat 
Allah azza wa jalla. Muadz r.a. berkata, “Tidaklah penghuni surga 
menyesali sesuatu kecuali saat-saat yang terlewati di dunia tanpa 
mengingat Allah azza wa jalla.” 

Diriwayatkan, suatu ketika Abu Hurairah r.a. pergi ke pasar, seraya 
berseru, “Wahai para pedagang, marilah ke masjid karena warisan 
Rasulullah akan dibagikan di sana.” Para pedagang bergegas pergi ke 
masjid namun mereka tidak mendapati apapun. Mereka berkata, “Kami 
telah masuk ke masjid, namun kami tidak mendapatkan apa-apa!!” Abu 
Hurairah bertanya, “Benar kalian tidak mendapatkan apa-apa?!” Mereka 
menjawab, “Kami hanya mendapati orang-orang sedang berdzikir.” Abu 
Hurairah berkata, “Itulah warisan Rasulullah s.a.w.!!” 

Dalam sebuat atsar diriwayatkan, bahwa suatu hari Nabi Sulaiman a.s. 
dan para prajuritnya melewati seorang petani miskin sedang menggarap 
ladangnya. Petani itu berkata, “Sungguh kerajaan keluarga Daud amat 
besar!” Kemudian Nabi Sulaiman memandang petani itu dan berkata, 
“Demi Allah, sungguh satu tasbih dalam lembaran amal seorang mukmin 
lebih baik daripada kekayaan Nabi Sulaiman dan keluarganya, karena 
kekayaan yang diberikan kepada Sulaiman akan sirna sedangkan tasbih 
kekal abadi!!” 

3. Bentuk-bentuk Dzikir 

Dzikir memiliki tiga bentuk: Pertama; Pujian kepada Allah azza wa jalla, 
kedua; Dzikir waktu pagi dan sore, ketiga; Dzikir siang malam atau dzikir 
pada kondisi tertentu seperti ketika memakai pakaian, makan, minum dan 
seterusnya. 

Pertama: Pujian Kepada Allah s.w.t. 

Istighfar: Allah ta’ala menceritakan kisah Nabi Nuh a.s. ketika berseru 
kepada kaumnya,  
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“Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada 
Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia 
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akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan 
membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu 
kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai.” (Nuh: 10-
12) 

Rasulullah s.a.w. bersabda,  

“Barangsiapa yang senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan 
memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, memberikan 
kelapangan dari kesusahan dan memberikan rezeki kepadanya dari 
arah yang tidak disangka-sangka.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) 

Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Nabi s.a.w senantiasa 
beristighfar setiap hari sebanyak 100 kali. Menurut sebagian riwayat lebih 
dari 70 kali. Beristighfar sebanyak 100 kali tidak menghabiskan waktu 
lebih dari dua menit. Dalam sebuah atsar dikatakan: Beruntunglah bagi 
orang yang didapati dalam lembaran amalnya terdapat catatan istighfar 
yang banyak. 

Tasbih, yang berarti at-tanzih (menyucikan) maksudnya menyucikan 
Allah dari segala kekurangan dan mensifati-Nya dengan segala 
kesempurnaan yang sesuai dengan Dzat-Nya. Oleh karena itu, tatkala 
bertasbih hendaklah seorang muslim mengaktifkan pikirannya kepada 
ciptaan Allah di langit dan bumi. Tasbih memiliki pahala dan faedah yang 
besar. 

Nabi s.a.w. bertanya, “Apakah salah seorang dari kalian mampu 
memperoleh seribu kebaikan dalam sehari?’ Salah seorang sahabat 
bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mampu 
meraih seribu kebaikan dalam sehari?” Rasulullah s.a.w. berkata, 
“Ketahuilah bahwa orang yang bertasbih seratus kali akan dicatat seribu 
kebaikan untuknya dan dihapus seribu kesalahan darinya.” (HR. Muslim) 
Mungkinkah seorang muslim merasa berat menyisihkan waktunya selama 
2 menit untuk memperoleh 1.000 kebaikan?! 

Salah satu bentuk kalimat tasbih adalah subhaanallah wa bihamdihi. 
Lalu apa faedahnya? Nabi s.a.w. bersabda, ”Barangsiapa yang 
mengucapkan subhaanallaah wa bi hamdihi setiap hari seratus kali, maka 
diampuni segala dosanya meskipun sebanyak buih di lautan.” Dalam 
riwayat lain: “Dilebur segala kesalahannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)  

Bayangkan seandainya anda berdiri di tepi laut dan melihat buih lautan 
yang melimpah, dan bayangkan bahwa dosa-dosa anda sebanyak buih 
tersebut. Dari sabda Nabi di atas, kita yakin bahwa Allah akan mengampuni 
dosa-dosa anda berkat anugerah-Nya, karunia-Nya dan kemurahan-Nya 
dengan membaca subhaanallah wa bi hamdihi sebanyak 100 kali. Sehingga 
salah seorang di antara kita bisa masuk surga sebagai imbalan dua atau tiga 
menit yang digunakan untuk bertasbih sebanyak 100 kali. 

Di antara bentuk tasbih yang lain: “Subhanallah wa bihamdihi, 
subhanallahil ‘azhim”. 

Nabi s.a.w. bersabda,  
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“Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal, 
dan dicintai oleh Dzat Yang Maha Pengasih, yaitu: “Subhanallah wa 
bihamdihi, subhanallahil ‘azhim”. (HR. Bukhari, Muslim).  

Marilah kita beratkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat 
dengan dzikir yang agung ini. 

Diriwayatkan bahwa di hari kiamat, seorang laki-laki bertubuh besar 
lagi gemuk datang, tiba-tiba neraca kebaikannya naik dan neraca 
keburukannya lebih berat. Kemudian ia menjatuhkan badannya di neraca 
kebaikan agar menjadi berat, namun sia-sia. Tubuh laki-laki ini di sisi Allah 
tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Kemudian Nabi s.a.w. membaca 
firman Allah s.w.t.,  

Ÿξ sù ãΛ⎧ É)çΡ öΝçλm; tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# $ ZΡø— uρ ∩⊇⊃∈∪     

“Dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi  mereka pada 
hari kiamat.” (Al-Kahfi: 105) 

Dua kalimat ini amat disukai oleh Tuhan kita, mengapa anda pelit 
untuk membaca dzikir yang disukai oleh Allah ta’ala?! 

Tahlil, yaitu laa ilaaha illallah artinya tiada tuhan yang patut disembah 
kecuali Allah. Tidaklah pantas jika dalam hati seorang hamba terdapat 
sosok yang lebih mulia, lebih dicintai dan lebih utama dari Allah ta’ala. 
Tidak hawa nafsunya, jiwanya, anaknya, suaminya, keluarganya dan 
sebagainya. Perhatikan sabda Nabi s.a.w., “Perbaruilah imanmu dengan 
kalimat “laa ilaaha illallah”. (HR. Ahmad). Mereka yang mengeluhkan 
kerasnya hati, minimnya air mata dan kebekuan mata hendaklah 
memperbarui imannya dengan kalimat tauhid: Laa ilaaha illallah. 
Sesungguhnya iman dapat rusak dan usang sebagaimana baju yang kita 
pakai, dan hanya dapat diperbarui dengan mengingat Allah, khususnya 
dengan menyebut kalimat tauhid: Laa ilaaha illallah muhammadur 
rasuulullah. 

Nabi s.a.w. bersabda,  

”Barangsiapa yang mengucapkan laa ilaaha illaah wahdahuu laa 
syariikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wahuwa 
‘ala kulli syai`in qadiir {Tiada tuhan selain Allah, Dialah Tuhan Yang 
Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki alam 
semesta dan segala puji hanya bagi-Nya. Allah adalah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu} sebanyak 100 (seratus) kali sehari, maka orang 
tersebut akan mendapat pahala sama seperti orang yang 
memerdekakan seratus orang budak, dicatat seratus kebaikan 
untuknya, dihapus seratus keburukan untuknya. Pada hari itu ia 
akan terjaga dari godaan setan sampai sore hari dan tidak ada orang 
lain yang melebihi pahalanya, kecuali orang yang membaca lebih 
banyak dari itu.” (HR. Bukhari dan Muslim) 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  31

Hawqalah, yaitu kalimat laa hawla walaa quwwata illah billah. Nabi 
s.a.w. bersabda, “Laa hawla walaa quwwata illah billah adalah 
perbendaharaan dari segala perbendaharaan surga.” (HR. Bukhari dan 
Muslim). Makna hawqalah yaitu tiada daya, tiada kekuatan dan tiada 
sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atau mudharat di alam semesta 
ini selain Allah s.w.t. 

Al Ihtisab, yaitu kalimat ”Hasbiyallahu wa ni’mal wakiil”. Maksudnya 
bahwa hanya Allah penjamin segala kebutuhanku, dan Dialah sebaik-baik 
Penolong dan sebaik-baik penjamin urusanku. Jika anda dizalimi oleh 
seseorang, hendaklah membaca doa ini, karena Nabi Ibrahim membaca doa 
ini ketika dilemparkan ke kobaran api, dan Nabi s.a.w. membaca doa ini 
dalam perang Hamra`ul Asad ketika orang-orang munafik berkata kepada 
kaum muslimin, “Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan 
untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka", maka 
perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: 
"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung". Maka Allah melindungi mereka dari serangan musuh, dan Dia 
menjaga mereka berkat karunia dan kemurahan-Nya. 

Shalawat kepada Nabi s.a.w.. Beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
bershalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bershalawat untuknya 
sebanyak 10 kali.” (HR. Tirmidiz dan imam Ahmad). Maksudnya, 
barangsiapa yang membaca: Allahumma shalli ‘ala Muhammad artinya 
rahmatilah beliau, niscaya Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya 
sepuluh kali. Oleh karena itu, seorang muslim harus memperbanyak 
shalawat kepada Rasulullah s.a.w. sehingga diturunkan rahmat kepadanya. 

Kedua: Dzikir Pagi dan Sore Hari 

Yaitu dzikir-dzikir yang diselalu dibaca oleh Nabi s.a.w. di waktu pagi 
dan sore. Adapun dzikir-dzikir pagi dibaca setelah shalat Shubuh hingga 
terbit matahari, dan siapa yang tertidur lelap sehingga bangun setelah 
terbit matahari maka hendaklah ia membacanya setelah shalat Shubuh 
karena nilainya amat besar. Adapun dzikir-dzikir sore dibaca setelah shalat 
Ashar hingga terbenam matahari, dan jika tidak mampu maka dapat dibaca 
setelah shalat Maghrib. Setiap kalimat dzikir memiliki faedah yang besar 
dan memberikan perlindungan sepanjang hidup manusia. Perumpamaan 
dzikir seperti seseorang yang dihampiri kejahatan dari pintu-pintu yang 
berbeda, tatkala ia membaca satu dzikir berarti ia telah menutup salah satu 
pintu tersebut, maka jika ia membaca semua dzikir berarti ia menutup 
seluruh pintu kejahatan. 

Perhatikanlah beberapa dzikir berikut ini! 

Nabi s.a.w. bersabda, “Barangsiapa di waktu pagi dan sore membaca:  
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بِْسمِ اِهللا الَِّذْي الَ َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي الْأَْرضِ َوالَ ِفي السََّماِء 
 َوُهَو السَِّمْيُع الَْعِلْيُم

“Dengan nama Allah yang beserta asma-Nya tidak akan binasa segala 
yang ada di bumi dan di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui sebanyak tiga kali, niscaya ia tidak celaka di hari itu.” 
(Haitsami dalam Mawaridizh Zham`an: 2352) 

“Barangsiapa yang di waktu pagi dan sore hari membaca:  

  َُعْوذُ بِكَِلَماِت اِهللا التَّامَِّة ِمْن َشرِّ َما َخلََقأ
“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Yang Maha 
Sempurna dari setiap kejahatan yang (mungkin) terjadi,” maka dia 
akan terhindar dari sengatan kalajengking atau gigitan ular.” (HR. 
Abu Daud dan Ibnu Hibban)  

Barangsiapa yang takut dari pengaruh sifat dengki, hendaklah ia 
membaca dzikir-dzikirnya disertai Surah Al-Ikhlas dan Al-Mu’awwidzatain 
(Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas) di waktu pagi dan sore hari, niscaya ia 
selamat. 

Barangsiapa yang membaca,  

  َرِضْيُت بِاِهللا َربا َوبِالْإِْسالَمِ ِدْيًنا َوبُِمَحمٍَّد َنبِيا َوَرُسْوالً
“Aku rela Allah menjadi Tuhanku, Islam menjadi agamaku dan 
Muhammad menjadi Nabi dan Rasulku,” maka menjadi tanggungan 
Allah untuk meridhainya di hari itu.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah 
dan Imam Ahmad) 

Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim menghafal dzikir-dzikir ini 
dan interest untuk membacanya karena di dalamnya terdapat kebaikan 
yang melimpah, manfaat dan pahala yang besar. Kita sering menghafal 
banyak hal atau kalimat yang tidak bermanfaat di akhirat, lalu mengapa 
kita kikir menyisihkan waktu dan tenaga kita terhadap sesuatu yang 
bermanfaat di dunia dan akhirat sekaligus?! 

Ketiga: Dzikir Siang dan Malam, atau Dzikir Moment tertentu 

Ketika hendak makan bacalah:  

بِْسمِ اِهللا، اَللَُّهمَّ َبارِْك لََنا ِفْيَما َرَزقَْتَنا َواْرُزقَْنا َخْيًرا ِمْنُه َوِقَنا َعذَاَب 
  النَّارِ
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“Bismillah, Ya Allah limpahkanlah keberkahan kepada kami 
terhadap segala rezeki yang Engkau berikan kepada kami, berilah 
kami rezeki yang lebih baik darinya dan hindarkanlah kami dari api 
neraka.” 

Setelah selesai maka bacalah:  

  اَلَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَطَْعَمنِْي َهذَا َوَرَزقَنِْيِه ِمْن غَْيرِ َحْولٍ ِمنِّي َوالَ قُوٍَّة
“Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan makanan ini 
kepadaku, dan memberikannya kepadaku tanpa usaha dan kekuatan 
dariku.” (HR. Abu Daud dan Imam Ahmad) 

Atau membaca:  

اَلَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَطَْعَمنِْي َوآَوانِْي َوكَفَانِْي، فَكَْم مِّمَّْن الَ كَاٍفي لَُه 
  َوالَ ُمْؤوٍي

“Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku, 
melindungi dan menjagaku, berapa banyak orang yang tidak 
memiliki penjami dan pelindung.” 

Ketika bangun tidur:  

اَلَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َردَّ إِلَيَّ ُرْوِحي َوَعافَانِْي ِفْي َجَسِدي َواَذَنَ ِلْي 
  ِذي أَْحَيانِي َبْعَد َما أََماَتنِْي َوإِلَْيِه النُُّشْوُربِِذكْرِِه، اَلَْحْمُد ِللَِّه الَّ

“Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku, 
melindungi jasadku, dan memberikan aku kebebasan untuk 
mengingat-Nya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku 
setelah mematikanku dan kepada-Nyalah aku kembali.” (Al-Hindi) 

Demikian pula moment-moment lain seperti ketika masuk kamar 
mandi dan keluar dari kamar mandi, dzikir keluar atau masuk rumah, 
masuk masjid dan keluar masjid. Dzikir-dzikir ini banyak terdapat di kitab-
kitab tentang dzikir seperti Al-Adzkar karangan Imam Nawawi dan kitab 
Al-Wabil Ash-Shaib karangan Ibnu Qayyim. 

Saudaraku, letakkanlah dzikir-dzikir ini di tempat tertentu sehingga 
mudah menghafalnya, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang 
melimpah. Berikut ini beberapa dzikir moment yang lain: 

Ketika keluar rumah:  
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اللُهمَّ إِنِّْي . بِْسمِ اِهللا، َتَوكَّلُْت َعلَى اِهللا َوالَ َحولَ َو الَ قُوَّةَ إِالَّ بِاِهللا
 أَْجَهلَ أَُعْوذُ بَِك أَنْ أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ أَْو أَِذلَّ أَْو أُذَلَّ أَظِْلَم أَْو أُظْلََم أَْو

 أَْو ُيْجَهلَ َعلَيَّ
“Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan 
upaya melainkan milik Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari sikap aku yang menyesatkan orang lain 
atau aku disesatkan, aku menghinakan atau dihina, aku menzalimi 
atau dizalimi, atau bersikap bodoh terhadap orang lain atau aku 
dibodohi,” Barangsiapa yang membaca doa ini maka dikatakan 
kepadanya kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dipenuhi 
kebutuhanmu, kamu telah dilindungi, dan kamu telah diselamatkan 
dari setan.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

Doa menggauli isteri:  

 اَللَُّهمَّ َجنِّْبَنا الشَّْيطَانَ َو َجنِّبِ الشَّْيطَانَ َما َرَزقَْتَنا
“Ya Allah, jauhikanlah kami dari setan, dan jauhilah segala yang 

Engkau karuniakan kepada kami dari setan.” Barangsiapa yang membaca 
doa itu, niscaya Allah akan mengkarunikan baginya dan istrinya seorang 
anak yang tidak akan dicelakakan oleh setan selamanya.” (HR. Bukhari, 
Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad) Subhanallah, satu dzikir mampu 
melindungi seorang anak dari setan. 

Ada sebuah buku bagus karangan Syeikh Ghazali—semoga Allah 
merahmatinya—yang berjudul “Fannu adz-Dzikri wa Ad-du’a” (Etika 
dzikir dan doa), ia berkata, “Sesungguhnya cara Nabi s.a.w. dalam 
berdzikir memiliki faedah dan tujuan, seperti doa ketika bercermin:  

  اَللَُّهمَّ كََما َحسَّْنَت َخلِْقْي فََحسِّْن ُخلِْقْي
“Ya Allah, sebagaimana Engkau sempurnakan bentuk tubuhku maka 
sempurnakanlah akhlakku.” (HR. Ibnu Sa’d Dalam kitab Thabaqat 
1/2) 

Apa tujuan doa ini? Tujuannya agar orang yang bercermin tidak 
berkata, “Tidak ada yang lebih cantik atau tampan dariku!!” Kita 
hendaknya tidak hanya memperhatikan bentuk fisik, tapi yang lebih utama 
adalah akhlak kita, karena itu kita dianjurkan untuk memohon kepada 
Allah agar disempurnakan akhlak dan jasad. 

Jika saudara anda memakai pakaian baru, maka doakanlah kepadanya, 
“Pakailah pakaian yang baru, hiduplah dengan bahagia, dan matilah 
dengan syahid.” Seakan-akan kita katakan kepadanya, ”Pakailah pakaian 
baru dan berbahagialah, namun ini bukanlah tujuan akhir, namun 
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jadikanlah tujuanmu yang terindah dan targetmu yang termulia agar 
memperoleh syahadah (mati syahid) di jalan Allah ta’ala.” 

Ketika bepergian hendaknya membaca:  

  اَللَُّهمَّ إِنَّا َنْسأَلَُك ِفْي َسفَرَِنا َهذَ اَلْبِرَّ َوالتَّقَْوى َوِمَن الَْعَملِ َما َتْرَضى
“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dalam 
perjalanan kami ini akan kebaikan, takwa dan segala amal yang 
Engkau ridhai.” (Al Hindi) 

Hingga perjalanan yang bersifat duniawi hendaklah memohon ketaatan 
dan petunjuk kepada Allah, dan tidaklah bagi orang yang bepergian dalam 
kemaksiatan untuk membaca doa ini, lalu ia berbuat maksiat terhadap 
Allah ta’ala. 

Sedangkan doa kembali dari perjalanan: 

  آيُِبْونَ َتاِئُبْونَ َعابُِدْونَ ِلَربَِّنا َحاِمُدْونَ
“Kami kembali kepada Allah, bertaubat kepada-Nya, menyembah 
Tuhan kami dan memuji-Nya”.  

Mengapa? Karena anda akan memulai lembaran baru di negerimu 
setelah bepergian ini. Maka mulailah dengan taubat yang tulus dan sikap 
kembali kepada Allah ta’ala. 

4. Beberapa Permasalahan Seputar Dzikir dan Tasbih 

Salah seorang ikhwah pernah bertanya tentang hukum menggunakan 
tasbeh dalam berdzikir? Terdapat riwayat dari Nabi s.a.w., bahwa beliau 
pernah masuk ke rumah Ummu Salamah r.a., lalu beliau mendapati Ummu 
Salamah sedang memegang beberapa batu kerikil sambil bertasbih dan 
menghitung-hitungnya. Beliau tidak melarangnya berbuat demikian. 
Malah hal itu dapat membantu dalam berdzikir dan mengingat jumlahnya. 
Demikian pula tidak dilarang jika anda menggunakan jari-jari tangan 
untuk mengingat bilangan dzikir. 

Permasalahan kedua, manakah yang lebih utama, dzikir dengan hati 
atau dengan lisan, atau kedua-duanya? 

Lebih utama berdzikir dengan hati dan lisan. Alangkah indahnya 
sendainya anda dapat berbuat seperti apa yang diperbuat oleh Rasulullah 
s.a.w. dan membayangkan bagaimana beliau berdzikir. Ketahuilah, tiap-
tiap tempat memiliki cara tersendiri. Jika anda berada di tengah-tengah 
manusia dan anda tidak dapat menggerakkan lisan, maka tidak apa-apa 
berdzikir dengan hati. Urutan teratas berdzikir adalah hati dan lisan, lalu 
hati, lalu lisan saja. Dzikir dengan lisan saja adalah urutan terakhir dari 
tata cara berdzikir, dan itu jauh lebih utama dari lalai berdzikir. Berdzikir 
dengan lisan dan mengulang-ulang dzikir dapat menghadirkan hati, 



 

Menghapus Dosa dengan Dzikir _________________________________________________________________  36

namun jika tidak dapat menghadirkan hati, maka itu lebih utama dari 
sibuk dengan maksiat, senda gurau dan kekosongan. 

5. Faedah-faedah Dzikir 

Ibnu Qayyim menyebutkan faedah-faedah dzikir dalam kitabnya Al-
Waabil Ash-Shayyib dan terhitung terdapat 100 faedah. Kami akan 
menyebutkan beberapa faedah saja: 

Allah ta’ala berfirman,  

ãø.Ï% s!uρ «!$# çt9 ò2 r& ∩⊆∈∪    

“Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar.” (Al-
Ankabuut: 45) 

Dzikir dapat mengusir setan, menghilangkan kegundahan hati, 
kesulitan hidup, kesengsaraan, kesempitan hati, dan mendatangkan 
kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman. 

Allah ta’ala berfirman,  
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“Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-
lah hati menjadi tenteram.” (Ar-Ra’du: 28) 

Dzikir dapat menyinari wajah dan hati, serta membungkus orang 
berdzikir dengan kewibawaan dan keluhuran. 

Dzikir dapat menguatkan badan. Nabi s.a.w. pernah mengatakan 
kepada Ali dan Fathimah r.a. bahwa bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali 
dan bertakbir 33 kali lebih baik dari seorang pembantu. 

Dzikir adalah nutrisi hati. Ibnu Qayyim berkata, “Suatu ketika aku 
masuk ke rumah guruku Ibnu Taimiyah—semoga Allah merahmatinya—, 
ia berkata kepadaku, ‘Dzikir bagi hati seperti air untuk minyak misik.’” 
Ibnu Qayyim melanjutkan, “Suatu ketika aku masuk ke rumahnya setelah 
shalat Shubuh. Aku dapati dia sedang berdzikir, lalu aku pergi. Beberapa 
saat kemudian aku kembali, dan aku mendapatinya masih berdzikir. Aku 
lakukan hal itu berulang-ulang dan dia masih saja dalam keadaan sedang 
berdzikir hingga pertengahan siang. Aku terkagum-kagum melihatnya. 
Lalu dia berkata, ‘Inilah makanan pagiku, jika aku tidak sarapan maka 
kekuatanku akan hilang.’” Jadi, dzikir bisa menjadi kekuatan bagi tubuh.  

Dzikir menjaga dari sifat munafik, karena orang-orang munafik tidak 
menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit. 

Dzikir menghilangkan kekerasan hati. Seorang laki-laki mendatangi 
Hasan Al-Bashri—semoga Allah merahmatinya—, seraya berkata, “Aku 
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merasakan hatiku keras.” Hasan Al-Bashri berkata, “Lunakkanlah dengan 
dzikir kepada Allah.” 

Dzikir dapat menahan lisan dari ghibah, adu domba, berkata dusta, dan 
kesalahan-kesalahan lisan lainnya. 

6. Dzikir Dapat Menarik Rezeki 

Dzikir dapat melapangkan segala kesulitan, khususnya jika seorang 
hamba menyebut Tuhannya di kala sedang lapang. Seperti Nabi Yunus a.s. 
tatkala ditelan oleh ikan Hiu, Allah s.w.t. berfirman,  
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“Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak 
mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu 
sampai hari berbangkit.” (Ash-Shaffat: 143-144) 

Maksudnya Nabi Yunus menyebut Tuhannya di kala lapang, hingga 
malaikat berkata, “Wahai Tuhanku, sungguh suara ini sudah sangat kami 
kenal, dari seorang hamba yang tidak asing.” 

Siapa yang ingat kepada Allah, niscaya Dia akan selalu ingat 
kepadanya, sebagaimana firman-Nya,  

þ’ ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& ∩⊇∈⊄∪    

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat 
kepadamu.” (Al-Baqarah: 152) 

Jikalau tidak terdapat faedah-faedah dzikir kecuali ini, maka cukuplah. 

Berdzikir dengan meneteskan air mata merupakan faktor mendapatkan 
perlindungan dalam naungan Allah s.a.w. di hari tiada naungan kecuali 
naungan-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. tentang tujuh golongan 
yang mendapatkan naungan Allah,  

“Dan seorang laki-laki yang menyebut nama Allah di kala sendiri 
lalu kedua air matanya menetes.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi 
dan Imam Ahmad) 

Di antara faedah dzikir adalah memupuk makrifah dan cinta kepada 
Allah s.w.t, karena orang yang selalu ingat Allah akan dicintai oleh-Nya. 

Dzikir adalah pintu ihsan, yaitu seorang hamba menyembah Tuhannya 
seakan-akan ia melihat-Nya. Dzikir adalah penawar kekerasan hati. 
Seorang penyair berkata: 

Jika kami sakit maka kami obati dengan mengingat-Mu 

Kadangkala aku melupakan Kamu sehingga hati menjadi keras 
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Dzikir dapat memberikan ilham kepada hamba untuk mengucapkan 
syahadat di saat kematian, karena syahadah di saat kematian merupakan 
perkara yang amat sulit. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dzikir 
menghilangkan kekakuan lisan, sebagaimana firman Allah s.w.t.,  
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“Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang 
teguh itu  dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah 
menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia 
kehendaki.” (Ibrahim: 27) 

Maksudnya ketika wafat dan ketika proses penghitungan amal 
perbuatan. 

Hampir menjadi fakta umum, bahwa orang yang membiasakan diri 
dengan sesuatu dalam hidupnya, niscaya ia meninggal dalam keadaan 
sedang menjalankan kebiasaan tersebut. Contoh orang yang tertipu dan 
disibukkan oleh dunia, maka ia bicara tak karuan di saat kematiannya. Ada 
cerita, seorang saudagar yang sibuk dengan perniagaannya sedang sekarat. 
Orang-orang menuntunnya agar mengucapkan syahadat, namun ia 
berkata, “Ambilkan aku koper.” Orang-orang berkata, “Laa ilaaha illallah,” 
namun ia terus berkata, “Hei, bukankah sudah aku bilang, beri aku koper!” 
Ketika sadar ia berkata, “Aku merasa sangat sulit mengucapkan syahadat.” 

Oleh karena itu, adakah di antara kita yang ingin berada dalam posisi 
yang sulit seperti ini?! 

Ucapkanlah Selalu “Ya Saami’an Likulli Syakwa” 

Wahai pencipta alam semesta, Engkaulah harapanku 

Kepada-Mulah shalat-shalatku naik. 

Wahai Penciptaku, apa yang harus aku katakan sedangkan Engkau 
mengetahui aku dan mengetahui segala hajat dan pengaduanku. 

Wahai Penciptaku, apa yang harus aku katakan sedangkan Engkau 
mengetahui segala pengaduan dan kesabaran hatiku. 

Ya Allah, wahai Tempat segala pengaduan, Wahai Yang Mendengar 
segala bisikan, wahai Dzat Yang menyaksikan segala cobaan, wahai Dzat 
Yang mengetahui segala yang tersembunyi, wahai Dzat Yang menyingkap 
segala malapetaka, wahai Dzat yang menguasai segala kebutuhan hamba-
hamba yang memohon, dan Yang mendengar bisikan-bisikan orang-orang 
yang diam, kami berdoa kepada-Mu dengan doa orang yang amat miskin, 
yang tidak berdaya, dan telah berkurang upayanya. Doa orang-orang 
tertindas yang tidak mendapatkan seorang pun untuk menyingkap segala 
kebutuhan mereka kecuali Engkau. 
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Wahai Dzat Yang maha pengasih, hilangkanlah segala kelemahan, 
kelesuan, kerendahan dan kehinaan kami dan kaum muslimin. 

Wahai dzat Yang Maha mendengar segala pengaduan, tolonglah 
orang-orang miskin dan kaum lemah, rahmatilah para wanita, anak-anak 
yang telah wafat, anak-anak kecil, anak-anak yatim, dan orang tua. 
Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. 

Saudara-saudariku! Sesungguhnya dalam perjalanan masa terdapat 
keanehan-keanehan, dalam perubahan kondisi terdapat nasehat, musibah 
terus terjadi, bala bencana semakin banyak. Paham Materialisme semakin 
kuat mencengkeram umat manusia sehingga mereka ingkar kepada Tuhan 
dan melemahkan hubungan mereka kepada-Nya. 

Mereka hanya percaya kepada hal-hal yang bersifat materi, sehingga 
gelombang keresahan, kegoncangan, kelemahan dan kehinaan semakin 
dominan. Mereka takut akan masa depan, lalu meninggalkan Tuhan dan 
Tuhan pun meninggalkan mereka., 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÞΟçFΡr& â™!#ts)àø9$# ’ n< Î) «!$# ( ª!$#uρ uθ èδ © Í_ tó ø9$# ß‰‹Ïϑ ys ø9$# ∩⊇∈∪    

“Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah 
Dialah Yang Maha Kaya  lagi Maha Terpuji.” (Al-Fathir: 15) 

Seluruh makhluk membutuhkan Allah s.w.t. Mereka membutuhkan-
Nya di segala kondisi dan situasi, dalam perkara besar atau kecil. Namun di 
zaman sekarang, manusia bergantung kepada manusia. Manusia 
mengadukan perkaranya kepada manusia. Tidak masalah memohon 
bantuan kepada manusia dalam ukuran kemampuan mereka, namun 
menjadikan mereka sebagai sandaran, tempat meminta dan 
ketergantungan, sungguh inilah kehancuran yang sesungguhnya. Karena 
siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka ia menjadi pelindungnya. 

Fenomena sekarang, kita lebih mengandalkan kekuatan diri dan 
kecerdasan kita dengan sombong, angkuh dan keras kepala. Adapun 
memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah s.w.t., berdoa dengan 
sungguh-sungguh, dan berusaha untuk selalu melestarikan hubungan 
dengan Allah s.w.t. dalam segala hal, dalam suka maupun duka, maka itu 
adalah hal terakhir yang kita pikirkan. 

Aku datang menghampiri pintu-Mu wahai Tuhanku sebagai orang 
yang butuh 

dan tidaklah aku berkehendak kepada hamba-hamba-Mu 

Tidak membutuhkan mereka dengan keyakinan sepenuh hati 

Dan amat menginginkan besarnya karunia-Mu 

Tuhanku, tidaklah aku memohon pertolongan kepada selain-Mu 

Cukuplah bagiku pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa 
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Tuhanku, tidaklah aku memohon ampunan kepada selain-Mu 

Cukuplah bagiku ampunan dari Tuhan Yang Maha pengampun 

Tuhanku, tidaklah aku memohon petunjuk kepada selain-Mu 

Cukuplah bagiku petunjuk dari Tuhan yang Maha Melihat 

Jika aku tidak memohon pertolongan kepada-Mu wahai Tuhanku 

Maka manakah pertolongan dan perlindungan selain-Mu 

Sesungguhnya kembali kepada Allah, berlindung kepada-Nya di setiap 
kondisi, setiap kesulitan dan penderitaan adalah jalan untuk 
menghilangkan kelemahan, kelesuan, kerendahan dan kehinaan kita. 

Sesungguhnya dunia dipenuhi berbagai musibah, bencana, ujian dan 
cobaan. Berbagai penderitaan yang menyempitkan jiwa, berbagai 
gangguan yang menimbulkan rasa takut dan khawatir. Berapa banyak mata 
yang menangis di dunia ini? 

Berapa banyak hati yang bersedih? 

Berapa banyak kaum lemah dan kaum miskin, hati mereka merintih 
dan mata mereka berlinang? 

Yang ini mengeluhkan penderitaan dan penyakit. 

Yang itu mengeluhkan kemiskinan dan kefakiran. 

Dan yang lain mengadukan kegundahan dan kegelisahan. 

Berapa banyak kita saksikan orang terhormat yang jatuh terhina, orang 
kaya yang menjadi miskin, orang sehat yang kini sakit, suami yang 
mengeluhkan sikap istri dan anaknya, atau pembantu yang menangis dan 
mengaduh karena majikannya yang kejam. 

Tak jarang kita temui pedagang yang jatuh pailit dan punya banyak 
hutang, pemuda atau pemudi yang kebingungan mencari jodoh atau 
pelajar yang mengeluhkan banyaknya ujian dan pelajaran. 

Ada juga kita dengar orang ini terkena sihir atau santet, orang itu 
punya banyak hutang, yang lain kecanduan narkoba, dan lainnya lagi 
terkena penyakit aneh. 

Itulah dunia. Ada tawa dan tangis, bersatu dan bercerai, susah, senang, 
bahagia dan sengsara. 

Maha benar Allah yang berfirman,  

Ÿξ øŠs3Ïj9 (#öθ y™ ù's? 4’ n?tã $ tΒ öΝä3s?$ sù Ÿω uρ (#θ ãm tøs? !$ yϑ Î/ öΝà69s?# u™ 3 ª!$#uρ Ÿω =Ït ä† ¨≅ ä. 
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“Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari 
kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang 
diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang 
yang sombong lagi membanggakan diri.” (Al-Hadiid: 23) 

Pertanyaannya, kemanakah mereka mengadu dan menengadahkan 
tangan? 

Realita yang ada mereka mengadu kepada sesama mereka. Kepada para 
hamba mereka memuji, memohon dan meminta pertolongan, bahkan tak 
jarang mendatangi tukang sihir dan peramal. 

Benar, demi Allah kami merasakan kepedihan rintihan kaum lemah, 
isak tangis orang-orang miskin, dan teriakan orang-orang tertindas. Air 
mata kami mengalir menatap penderitaan orang-orang kelaparan, 
kesabaran orang-orang yang dizalimi, dan kepedihan orang-orang yang 
sakit hati. Akan tetapi bukankah Allah satu-satunya tempat mengadu? 

Dimanakah keimanan kepada Allah? Dimanakah penyerahan diri 
kepada-Nya? Dimana kepercayaan dan keyakinan kepada Allah? 

Jika kamu mendapat cobaan, maka bersabarlah, karena Dia sangat 
sayang kepadamu 

Jika kamu mengadu kepada manusia, pada hakekatnya kamu mengadu 
kepada makhluk yang tidak menyayangi. 

Pernahkah anda mendengar tentang sekelompok orang yang mengadu 
kepada Allah dalam seluruh urusan mereka, bahkan dalam masalah sandal 
mereka yang putus. Benar, hingga sandal juga mereka pohonkan kepada 
Allah. Bahkan mereka selalu memohon kepada Allah sekalipun berupa 
garam. 

Wahai orang-orang yang sedang memiliki kebutuhan. 

Wahai orang-orang sakit. 

Wahai orang-orang yang berhutang. 

Wahai mereka yang sedang ditimpa kesusahan dan kezaliman. 

Wahai mereka yang susah dan kesulitan. 

Wahai mereka yang fakir dan miskin. 

Wahai mereka yang mencari kebahagiaan rumah tangga. 

Wahai mereka yang mengeluhkan kemandulan dan sulitnya 
mendapatkan keturunan. 

Wahai mereka yang menghendaki kesuksesan dalam studi dan kerja. 

Wahai orang-orang yang peduli dengan urusan umat Islam. 

Wahai semua orang yang membutuhkan. 

Wahai semua orang yang merasa sempit di dunia ini! 
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Mengapa kita tidak mengadukan urusan kita kepada Allah?! Bukankah 
Dia telah berfirman,  

tΑ$ s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 ∩∉⊃∪    

“Berdoalah kalian kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan.” (Ghafir: 60) 

Mengapa kita tidak mengangkat tangan kerendahan kepada Allah, 
padahal Dia telah berfirman,  

#sŒÎ)uρ y7 s9r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã ’ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# #sŒÎ) Èβ$tã yŠ ∩⊇∇∉∪    

“Bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.” (Al-Baqarah: 
186) 

Mengapa hubungan kita kepada Allah melemah, dan kita tidak 
bergantung kepada-Nya? Padahal Dia telah berfirman,  

ö≅ è% $ tΒ (#àσt7÷è tƒ ö/ä3Î/ ’ În1u‘ Ÿωöθ s9 öΝà2 äτ !$ tãßŠ ∩∠∠∪    

“Katakanlah, "Tuhanku tidak mengindahkan kalian, melainkan kalau 
ada ibadah (doa) kalian." (Al-Furqan: 77) 

Wahai orang-orang beriman, wahai kaum muslimin, wahai orang-
orang yang berhajat, tidaklah kita membaca firman Allah azza wa jalla, 
“Kemudian Kami siksa mereka dengan  kesengsaraan dan kemelaratan,” 
untuk apa?  

öΝßγ ¯= yè s9 tβθãã §|ØtG tƒ ∩⊆⊄∪    

“Supaya mereka memohon dengan tunduk merendahkan diri.” (Al-
An’am: 42) 

Kemanakah kita dari mengadu kepada Allah? Kemanakah kita dari 
desakan dan kerendahan hati kepada Allah? 

Subhanallah, bukankah kita semua membutuhkan Allah! 

Masihkah kita bergantung kepada kekuatan dan daya kita, padahal 
demi Allah, laa hawla lana walaa quwwata illaa billah (tidak ada daya dan 
kekuatan, kecuali daya dan kekuatan Allah)?! 

Demi Allah, tiada kesembuhan tanpa izin dari Alah, tiada penyingkap 
bala kecuali Allah. Tiada bimbingan, kemenangan, kebahagiaan dan 
kesuksesan melainkan dari Allah. 

Yang mengherankan wahai saudaraku, bahwa setiap muslim 
mengetahui hal itu, mengakui bahkan bersumpah tentang ini. Jadi, kenapa 
hati bergantung kepada makhluk yang lemah?! 
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Mengapa kita mengadu kepada manusia dan berlindung kepada 
makhluk? 

Mohonlah kepada Allah segala yang ada pada-Nya. 

Janganlah memohon kepada manusia segala yang ada pada mereka. 

Janganlah kamu mengharapkan karunia dari selain-Nya 

Jadilah hamba-Nya, jangan menjadi hamba mereka. 

Wahai orang yang jika tertimpa cobaan maka kekasihmu akan 
melupakanmu dan sahabatmu akan menjauhimu. 

Wahai orang yang tertimpa kesedihan atau kepedihan. 

Wahai orang yang diuji dengan musibah atau bencana, angkatlah 
kedua tanganmu ke langit, perbanyaklah air mata dan tangisan, serta 
desaklah Allah dengan doa, dan ucapkanlah: Wahai Dzat Yang Maha 
Mendengarkan segala pengaduan. 

Jikalau kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan 
kepada Allah. Jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah, dan 
ucapkanlah: Wahai Dzat Yang Maha Mendengarkan segala pengaduan. 

Bertawakallah hanya kepada Allah, ungkapkanlah dengan jujur bahwa 
kamu adalah hamba Allah dengan khusyu’, dan ucapkanlah berulang kali 
dengan suara yang dapat didengar:  

Wahai Dzat Yang Maha Mendengarkan segala pengaduan 

Engkaulah tempat berlindung jika krisis merata 

Engkaulah harapan orang yang telah sirna semangatnya 

Engkau selalu diseru di setiap tragedi 

Engkaulah Tuhan, dan Engkaulah simpanan dan harapan 

Engkaulah harapan bagi orang yang tertutup jalannya 

Engkaulah petunjuk bagi orang yang tersesat di jalan. 

Sesungguhnya kami bertujuan kepadamu, dan harapan-harapan amat 
nyata bagi-Mu 

Semua dirindukan dan berdoa sepenuh hati. 

Sesungguhnya para nabi dan rasul adalah makhluk terbaik, dan 
manusia yang paling dicintai oleh Allah. Mereka diuji dengan bencana dan 
ditimpa kesulitan. Lalu apa yang mereka lakukan dan kemanakah mereka 
berlindung? 

Saudaraku, aku akan menjawab secara ringkas. Semua itu adalah sikap 
penyerahan diri, doa, dan sikap membutuhkan Penguasa bumi dan langit. 
Semua itu adalah pengaduan kepada Allah dan memperbaiki hubungan 
dengan-Nya. 



 

Menghapus Dosa dengan Dzikir _________________________________________________________________  44

Nabi Nuh a.s. mengadukan problemnya kepada Allah dan berlindung 
kepada-Nya. Allah ta’ala berfirman,  
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“Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka sesungguhnya 
sebaik-baik yang memperkenankan. Dan Kami telah 
menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar.” 
(Ash-Shaffat: 75-76) 

Itulah seruan dan permohonan perlindungan, sehingga jawaban dari 
Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Allah ta’ala berfirman,  
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“Dan  Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan Kami 
memperkenankan doanya, lalu Kami selamatkan dia beserta 
keluarganya dari bencana yang besar.” (Al-Anbiya: 76) 

Allah azza wa jalla berfirman,  
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“Maka dia mengadu kepada Tuhannya: "bahwasanya aku ini adalah 
orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah." Maka Kami 
bukakan pintu-pintu langit dengan  air yang tercurah.” (Al-Qamar: 
10-11) 

Nabi Ayyub a.s. telah diuji oleh Allah s.w.t. berupa penyakit selama 18 
tahun hingga manusia merasa bosan menjenguknya. Tak seorang pun yang 
tahan kecuali dua orang saudaranya yang setia menjenguknya, akan tetapi 
Nabi Ayyub a.s. tidak putus asa. Beliau bersabar dan optimis. Allah ta’ala 
memujinya,  

$ ¯ΡÎ) çµ≈ tΡô‰y ùρ #\Î/$ |¹ 4 zΝ÷è ÏoΡ ß‰ö7yè ø9$# ( ÿ…çµ ¯ΡÎ) Ò># ¨ρ r& ∩⊆⊆∪    

“Sesungguhnya Kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-
baik hamba. Sesungguhnya dia amat  taat.” (Shaad: 44) 

Awwaab artinya kembali kepada Tuhannya, tetap dalam hubungan dan 
keyakinan diri kepada-Nya. Meridhai segala keputusan-Nya dan mengadu 
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kepada Tuhannya agar Dia mengangkat segala penderitaan dan ujian. Allah 
ta’ala berfirman,  
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“Dan Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "Sesungguhnya aku telah 
ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di 
antara semua penyayang". (Al-Anbiya: 83) 

Lalu apa hasilnya? 

Allah azza wa jalla, Yang Maha mengetahui lagi Maha Melihat hamba-
Nya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berfirman,  
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“Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami 
lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan 
keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, 
sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan 
bagi semua yang menyembah Allah.” (Al-Anbiya: 84) 

Nabi Yunus as mengangkat pengaduan kepada Allah. Dia hanya 
menyeru dan bermunajat kepada-Nya. Dia berfirman,  
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“Dan Dzun Nun, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia 
menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya, maka ia 
menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan 
selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah 
termasuk orang-orang yang zalim." (Al-Anbiya: 87) 

Lalu apa hasilnya?  

$ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù …çµs9 çµ≈oΨ ø‹¯gwΥuρ z⎯ÏΒ ÉdΟtó ø9$# 4 š Ï9≡x‹x.uρ © Å√GçΡ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∇∇∪ 

“Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya 
dari pada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang 
yang beriman.” (Al-Anbiya: 88) 

Allah s.w.t. berfirman tentang diri Nabi Zakaria a.s.,  



 

Menghapus Dosa dengan Dzikir _________________________________________________________________  46
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“Dan Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah 
Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris 
Yang Paling Baik.” (Al-Anbiya: 89)  

Lalu apa hasilnya? 
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“Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan 
kepadanya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. 
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera 
dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada 
Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang 
yang khusyuk kepada Kami.” (Al-Anbiya: 90)  

Ini adalah petunjuk bagi mereka yang mengadukan kemandulan dan 
sedikit anak. 

Jadi, kenapa Allah memperkenankan doanya? 

Karena mereka selalu bersegera dalam kebaikan dan tidak merasa 
bosan berdoa, bahkan hati selalu berpaut kepada-Nya. Oleh karena itu, 
Allah berfirman tentang mereka, “Dan mereka adalah orang-orang yang 
khusyuk kepada Kami.” 

“Khasyi’in” artinya tunduk dan mengakui kekurangan. Dan pengaduan 
itu keluar dari hati sebelum lisan. 

Nabi Ya’qub a.s. berkata,  

tΑ$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ä3ô© r& © Éo\t/ þ’ ÎΤ÷“ ãm uρ ’n< Î) «!$# ãΝn= ôã r&uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷ès? 

∩∇∉∪    

"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan 
dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu 
tiada mengetahuinya." (Yusuf: 86) 

Maka Allah memperkenan permohonan dan pengaduannya, dan 
mengembalikan Yusuf dan suadaranya kepadanya. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  47

Nabi Yusuf a.s. yang diuji oleh Allah berupa tipu daya wanita, ia 
memohon perlindungan kepada Allah, mengadu dan berdoa kepada-Nya,  

tΑ$ s% Éb> u‘ ß⎯ôf Åb¡9$# =ym r& ¥’ n< Î) $ £ϑ ÏΒ û© Í_ tΡθ ããô‰tƒ Ïµ ø‹s9Î) ( ω Î)uρ ô∃ÎóÇs? © Íh_ tã £⎯èδ y‰ø‹x. 

Ü=ô¹ r& £⎯Íκö s9Î) ⎯ä.r&uρ z⎯ÏiΒ t⎦⎫Î= Îγ≈ pgø: $# ∩⊂⊂∪    

“Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, 
tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan 
tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." (Yusuf: 33) 

Itulah ketundukan diri dan doa, serta rasa membutuhkan Allah 
Penguasa bumi dan langit. Itulah pengaduan kepada Allah dan 
memperbaiki hubungan dengan-Nya. 

z>$ yf tFó™ $$ sù …çµ s9 …çµ š/u‘ t∃u|Çsù çµ ÷Ζtã £⎯èδ y‰ø‹x. 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊂⊆∪    

“Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan Dia 
menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dia-lah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Yusuf: 34) 

Allah s.w.t. menceritakan kepada kita tentang Nabi Muhammad s.a.w 
dan para sahabatnya,  

øŒÎ) tβθèW‹Éó tG ó¡n@ öΝä3−/u‘ z>$yf tFó™ $$ sù öΝà6s9 ’ ÎoΤr& Νä.‘‰Ïϑ ãΒ 7#ø9r'Î/ z⎯ÏiΒ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# 

š⎥⎫ÏùÏŠóß∆ ∩®∪    

“Ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu 
diperkenankan-Nya bagimu, ‘Sesungguhnya Aku akan 
mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat 
yang datang berturut-turut.’" (Al-Anfal: 9) 

Memohon pertolongan kepada Allah, mengadu dan tetap menjaga 
hubungan dengan-Nya. 

Demikianlah wahai para kekasih, ketika kita memaparkan kehidupan 
semua para Rasul sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Qur’an, kita 
melihat bahwa musibah dan ujian adalah materi dan air kehidupan 
mereka. Sedangkan sabar, memperbaiki hubungan, selalu memohon 
perlindungan, memperbanyak doa dan pengaduan kepada Allah adalah 
penopangnya. 

Penjelasan kami tersebut merupakan contoh-contoh konkrit 
terkabulnya doa. Banyak buku-buku sejarah dan tafsir yang menjelaskan 
beratnya ujian para nabi. Dari situ kita tahu, bahwa terkabulnya doa 
datang setelah kesungguhan hati, doa, istighatsah dan seruan. 
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Semua itu adalah tanda dan bukti yang jelas, bahwa orang yang 
bertawakkal, bersandar kepada Allah dan meningkatkan kualitas 
hubungannya dengan Allah, niscaya Dia akan mengabulkan doanya. Jika 
tidak terjadi di dunia maka dikabulkan di akhirat.  

$ tΒ uρ y‰Ψ Ïã «!$# ×öyz #’ s+ö/r&uρ 4 Ÿξ sùr& tβθ è=É)÷è s? ∩∉⊃∪    

“Dan segala yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. 
Apakah kalian tidak memikirkannya.” (Al-Qashash: 60) 

Semua itu adalah lembaran-lembaran ujian dan kesabaran yang 
ditimpakan kepada manusia untuk menumbuhkan pemikiran bahwa tiada 
sandaran kecuali kepada Allah, tiada Yang melapangkan kegelisahan dan 
melenyapkan bala kecuali Dia. 

Inilah jalan keagungan dengan memandang ke langit dan bersungguh-
sungguh dalam doa. Pengaduan kepada Allah membuat Anda merasa kuat 
dan bahagia, dan menjadikan anda merasa bahwa anda berada di tempat 
yang kokoh. 

Adapun mengadu kepada manusia, memandang segala yang ada di 
tangan manusia akan membuat anda merasa lemah, hina dan tunduk. 

Wahai ahli tauhid, bukankah hal ini adalah dasar-dasar tauhid? 

Di antara dasar tauhid yaitu menggantungkan hati dengan Penciptanya 
di waktu sempit, lapang, takut, aman, sakit, sehat dan di setiap kondisi dan 
waktu. 

Apa yang kita lihat sekarang, berupa ketergantungan hati kepada 
makhluk dan sebab-sebab materi tanpa berlindung kepada Allah, 
merupakan peringatan bahaya yang bisa mengikis akidah tauhid dalam 
hati. 

Wahai para kekasih, sesungguhnya mengadu kepada Allah, 
merendahkan diri kepada-Nya, mengungkapkan hajat kepada-Nya, dan 
mengakui kekurangan kepada-Nya merupakan bentuk keimanan terbesar 
dan faktor penguat tauhid. Konkritnya adalah doa, kesungguhan diri dalam 
meminta, kepercayaan diri dan keyakinan diri kepada Allah setiap saat. 

Kitab-kitab hadits banyak sekali memuat berbagai macam doa yang bisa 
menjadikan seorang muslim selalu terhubung dengan Allah, terhindar dari 
musuhnya, terpenuhi hajatnya dan terlepas dari segala kesulitannya. 

Di setiap moment terdapat doa. Ketika bangun tidur atau akan tidur, 
bergerak atau diam, ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Ada banyak doa 
dan pujian untuk setiap masalah yang membebani kita. Masih adakah 
tempat kembali selain Allah, dan adakah tempat berlindung selain Dia?! 

Dalam keadaan sakit misalnya, terdapat banyak hadits dan doa-doa. 
Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a., 
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“Bahwasanya Rasulullah s.a.w. jika mengeluh sakit, maka beliau 
membaca Al-Mu’awwaidzat untuk diri beliau. Ketika sakitnya semakin 
parah, maka akulah yang membacakannya untuk beliau, lalu aku 
mengusap tubuh beliau dengan mengharapkan keberkahan bacaan 
tersebut.” 

Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, 
“Jika salah seorang dari kami mengeluh sakit, Rasulullah mengusapnya 
dengan tangan kanan beliau, kemudian berdoa,  

أَذِْهْب الَْبأَْس َربَّ النَّاسِ، َواْشِف أَْنَت الشَّاِفْي الَ ِشفَاَء إِالَّ ِشفَاُؤَك 
 ِشفَاٌء الَ ُيَغاِدُر َسقًْما

“Hilangkanlah penderitaan ini wahai Tuhan Manusia, dan 
sembuhkanlah. Engkaulah Dzat Yang menyembuhkan penyakit yang 
tiada kesembuhan kecuali dari-Mu dengan kesembuhan yang tidak 
meninggalkan rasa sakit.” 

Dalam shahih Muslim dari Ustman bin Abi Al-‘Ash r.a., bahwasanya ia 
mengeluhkan penyakit yang terdapat di tubuhnya sejak masuk Islam 
kepada Rasulullah s.a.w., kemudian beliau bersabda, “Letakkanlah 
tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit.” 

Perhatikanlah teladan kita dan kekasih kita Rasulullah s.a.w. 
Membimbing manusia, membimbing para sahabatnya untuk bersandar dan 
berlindung kepada Allah. “Letakkanlah tanganmu”, bimbingan pertama 
kali kepada Allah, ketergantungan pertama kepada Allah. Beliau tidak 
membimbingnya kepada dokter. 

Riwayat lain, beliau mengusap tubuhnya dengan tangan kanan beliau 
sebanyak 7 kali. Dalam riwayat lain, Ustman berkata, “Maka Allah 
menghilangkan penyakit yang ada pada tubuhku. Setelah itu, aku tak 
henti-henti memerintahkan hal itu kepada keluargaku dan orang lain.” 

Subhanallah! Perhatikanlah hubungan yang baik kepada Allah dan 
sikap tawakkal kepada-Nya, “Aku tak henti-hentinya memerintahkan hal 
itu kepada keluargaku dan orang lain.” 

Wahai orang yang sakit, ketahuilah bahwa di antara sebab terbesar 
sembuhnya penyakit adalah berobat dengan ruqyah syar’iyyah yang berasal 
dari Al-Qur’an dan doa-doa Nabi. Ruqyah syar’iyah ini memiliki pengaruh 
yang besar dalam menyembuhkan penyakit. Namun, membutuhkan hati 
yang tulus, tidak sombong dan tunduk kepada Allah.  

Ucapkanlah berulang kali niscaya ruqyah anda untuk diri anda sendiri 
lebih utama dan lebih mujarab. Karena andalah yang sakit. Anda pemilik 
hajat. Anda orang yang terdesak. Tidaklah sama ratapan wanita yang 
berkabung dengan ratapan wanita yang pura-pura sedih, dan tidak ada 
yang senikmat garukan kuku sendiri untuk menggaruk kulit yang gatal. 
Bertawakkal kepada Allah dengan tulus, desaklah Dia tanpa jemu, 
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tampakkanlah kelemahan dan ketidakmampuan kepada-Nya, niscaya anda 
akan memperoleh hasil yang menakjubkan. Insya Allah. 

Kepada orang yang sakit, saya katakan: 

Semoga Allah menyembuhkan penyakit anda dan memulihkan 
kesehatan anda. Ketahuilah bahwa penyakit bagian dari ujian Allah 
terhadap hamba-hamba-Nya, dan Dia tidak menetapkan sesuatu kecuali di 
dalamnya terdapat kebaikan dan rahmat bagi hamba-Nya. Kadangkala 
penyakit datang karena suatu hikmah yang tidak anda ketahui atau tidak 
bisa dipahami oleh akal anda yang lemah. Bisa jadi sesuatu yang tidak anda 
sukai adalah sesuatu yang baik bagi anda. 

Wahai saudaraku, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Tahukah 
anda bahwa pada penyakit berat dan penyakit ringan terdapat banyak 
faedah dan hikmah sebagaimana yang diuraikan oleh Ibnu Qayyim. Dia 
menghitungnya tidak kurang dari 100 faedah. (Lihat kitab Syifa`ul ‘Alil fi 
Masaa`ilil Qadha wal Qadar, wal Hikmah wat Ta’lil halaman 525). 

Wahai kaum muslim, aku memohon kepada Allah Yang Maha agung 
agar Dia menyembuhkan penyakit anda dan memulihkan kesehatan anda. 
Pernahkah anda mendengar sabda Rasulullah s.a.w.,  

”Tidaklah seorang muslim yang menderita sakit, melainkan Allah 
rontokkan dosa-dosanya sebagaimana pohon merontokkan daun-
daunnya.”  

Pernahkah anda mendengar bahwa Rasulullah s.a.w. menjenguk 
Ummul ‘Ala ketika sakit, beliau bersabda,  

“Berbahagialah wahai Ummul ‘Ala bahwa Allah menghilangkan 
segala kesalahan seorang muslim karena penyakit yang dideritanya, 
sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak.” 

Ibnu Abdul Barr—semoga Allah merahmatinya—berkata, “Dosa-dosa 
dapat dilebur oleh musibah, penderitaan, penyakit berat dan penyakit 
ringan. Dan ini adalah hal yang telah disepakati oleh para ulama.” 

Hadits-hadits tentang masalah ini amatlah terkenal, penulis sengaja 
tidak mengungkapkannya di sini. Tapi yang dikehendaki penulis di sini 
adalah kita sering melihat sebagian orang jika sakit, ia rela melakukan 
segala cara, seperti pergi ke dokter, mengkonsumsi obat, mengorbankan 
harta, dan pergi ke tempat yang dekat atau jauh. Tak diragukan lagi bahwa 
semua itu tindakan yang terpuji. Namun, yang mengherankan bahwa ia 
mengetuk semua pintu dan melupakan satu pintu. Bahkan terkadang 
percaya kepada tukang sihir dan tenung. Kami berlindung kepada Allah 
dari syirik dan orang-orang musyrik. 

Tidakkah ia membaca ayat ini atau yang serupa dalam Al Qur’an, “Dan 
jika aku sakit, maka Dialah yang menyebuhkan.” 

Wahai orang yang sakit, ketahuilah bahwa Yang menyembuhkan 
penyakit adalah Allah, dan tidak ada penyembuhan selain penyembuhan-
Nya. 
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Wahai orang yang sakit dan terkena musibah, apapun bentuk 
musibahnya, pernahkah anda bertanya kenapa Allah mengujimu dengan 
penyakit ini, atau musibah itu? Barangkali Allah menguji anda dengan 
suatu penyakit atau musibah demi kebaikan dan hikmah yang tidak anda 
ketahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Pernahkah terpikirkan oleh anda, 
bahwa Allah s.w.t. menguji anda dengan cobaan ini untuk mendengar 
suara anda saat berdoa? Untuk melihat kebutuhan anda saat 
mengharapkan-Nya? Nah, di antara faedah musibah adalah menampakkan 
nilai penghambaan dalam doa. 

Salah seorang ulama salaf berkata, “Maha suci Dia (Allah) yang telah 
menampakkan doa dengan musibah.” 

Dalam sebuah atsar, bahwa Allah menguji hamba yang saleh, dan Dia 
berkata kepada para Malaikat-Nya, “Agar Aku bisa mendengar suaranya.” 
Maksudnya doa dan desakan permohonan. 

Wahai orang yang sakit, sakit akan memperlihatkan ketidakberdayaan 
dan kebutuhan anda kepada Allah. Hal itu mutlak ada bagi anda. Sehingga 
hati anda akan selalu bergantung kepada-Nya dan anda akan menghadap-
Nya setelah sekian lama lalai. Sungguh benar orang yang berkata, 
“Kadangkala jasad menjadi sehat dengan sebab penyakit.” 

Angkatlah kedua tangan anda, cucurkan air mata, tampakkan 
kehendak dan kelemahan anda. Akuilah ketidakmampuan Anda. 

Said bin ‘Anbasah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki sedang 
duduk sambil memainkan biji-bijian, lalu melemparkannya. Tiba-tiba salah 
satu biji itu menimpanya dan masuk ke telinganya. Teman-temannya 
berusaha keras mengeluarkan biji tersebut namun tidak bisa. Sehingga biji 
itu berada di telinganya sampai beberapa hari dan dia sangat kesakitan. 
Suatu hari, ketika ia sedang duduk-duduk, tiba-tiba mendengar seseorang 
membaca ayat,  

⎯̈Β r& Ü=‹Ågä† §sÜôÒ ßϑø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ u™þθ ¡9$# ∩∉⊄∪     

“Atau siapakah yang memperkenankan  orang yang dalam kesulitan 
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan 
kesusahan?” (An-Naml: 62) 

Kemudian laki-laki itu berdoa, “Wahai Tuhanku, Engkau Dzat Yang 
mengabulkan permohonan, sedangkan aku dalam kesulitan. Hilangkanlah 
deritaku ini.” Seketika itu biji tersebut keluar dari telinganya. 

Jangan heran, karena Tuhan Maha mendengar segala doa. Jika Dia 
menghendaki sesuatu, Dia cukup berkata “Jadilah,” maka jadilah ia. 

Wahai orang yang sakit, jauhilah persangkaan buruk kepada Allah, jika 
sakit anda berkepanjangan. Janganlah berprasangka  bahwa Allah 
menginginkan keburukan dan tidak menghendaki kesehatan bagi anda. 
Atau berpikiran bahwa Dia berlaku zalim terhadap anda. Karena jika anda 
berprasangka demikian, maka anda dalam posisi yang berbahaya. 



 

Menghapus Dosa dengan Dzikir _________________________________________________________________  52

Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad dengan sanad shahih dari Abu Hurairah, bahwasanya 
Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sesungguhnya Allah ta’ala berfirman, “Aku 
berdasarkan sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku, jika ia berprasangka baik 
maka baginya kebaikan, dan jika ia berprasangka buruk maka baginya 
keburukan.” Berbaiksangkalah kepada Allah, niscaya anda akan 
mendapatkan kebaikan. Insya Allah. 

Janganlah kamu gelisah jika tertimpa musibah 

Menunduklah kepada Allah, niscaya Dia segera melapangkanmu 

Kemudian mintalah pertolongan dengan penuh kesabaran 

Niscaya Dia memberikan kemudahan setelah kesulitan 

Kesedihan pasti akan pergi meninggalkanmu 

Meskipun kesedihan itu tetap kamu rasakan 

Semua ini tentang sakit atau penyakit. Penulis jelaskan cukup panjang, 
karena banyaknya orang yang sakit dan mendesaknya kebutuhan manusia 
terhadap nasehat seperti ini. Mereka membutuhkan bimbingan dan 
nasehat, namun aku cukupkan di sini karena tema ini amat umum 
mencakup segala musibah dan penderitaan. 

Di antara musibah dan penderitaan yang harus diadukan seseorang 
kepada Allah adalah banyaknya hutang dan kesempitan hidup. 

Berapa banyak orang berhutang yang tidak mampu melunasi 
hutangnya dan berapa banyak orang susah yang hidup menderita. Mereka 
menderita di malam hari dan terhina di siang hari. Kesedihan dan 
penderitaan yang mengusik tidur dan mengusik kenikmatan makan. 
Tersisih dari pergaulan karena hutang, atau hidup bersama narapidana. 
Sementara anak-anak masih kecil, rumah masih ngontrak, dan istri yang 
tiada daya, tidak tahu apakah harus mengetuk pintu para dermawan atau 
menempuh jalan kefasikan. 

Berikut ini surat keluhan seorang istri kepada suaminya yang dipenjara 
akibat hutang: 

“Hanya sesaat aku menikmati hidup bahagia bersamamu dalam 
mahligai rumah tangga, sampai mereka menjebloskanmu ke penjara. Sudah 
berapa tahun kamu jauh dariku? Aku tidak tahu apa yang akan Allah 
perbuat terhadapmu? Aku tidak tahu keadaanmu apakah kamu masih 
hidup sehingga aku masih bisa berharap atau sudah mati? Seandainya 
kamu tahu kondisiku, kondisi anak-anakmu, dan kondisi si kecil... Aku 
tidak tahu, haruskah aku mengkhianati amanah Allah dan amanahmu 
dengan mencari rezeki dengan jalan haram padahal aku dalam tanggungan 
dan ikatan denganmu, ataukah aku menuntut cerai dan menelantarkan 
anak-anakmu...” Hingga penghujung surat. Disadur dari buku Ila ad-
Da`inin wal mudiniin. 
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Pembaca budiman, bayangkanlah ekspresi sang suami ketika membaca 
kata-kata ini, hutang, penjara, penderitaan, anak, kehinaan dan 
kerendahan diri di hadapan manusia. 

Perhatikanlah keluhan sang suami, “Aku seorang narapidana akibat 
hutang. Lebih dari setahun setengah aku telah mendekam dalam penjara. 
Orang yang memberiku hutang tidak mau menerima jaminan yang aku 
berikan, sedangkan aku seorang yang miskin dan memiliki keluarga, 
pantaskah aku di penjara?” 

Kepada mereka atau semisalnya, penulis katakan, “Mengapa anda 
mengetuk semua pintu dan melupakan satu pintu. Pintu Dzat Yang merasa 
malu menolak permintaan hamba-Nya, jika ia mengangkat kedua tangan 
ke hadirat-Nya.” 

As-Sirri Sabthi berkata, “Jadilah kamu seperti bayi, jika menghendaki 
sesuatu kepada kedua orang tuanya namun keduanya tidak memenuhinya, 
ia duduk menangis di pangkuan keduanya. Jadilah sepertinya, jika kamu 
memohon kepada Tuhan dan Dia belum mengabulkan. Duduklah dan 
menangislah di hadapannya.” 

Berapa banyak ujian yang menyulitkan pemuda 

Padahal di sisi Allah ada jalan keluar 

Ujian itu akan semakin berat 

Lalu terbuka, sedang ia menduga tidak akan hilang 

Di antara doa untuk membantu dalam usaha melunasi hutang, 
sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari hadits Abu 
Sa’id Al-Khudri dia berkata, “Suatu hari Nabi s.a.w. masuk ke dalam 
masjid, lalu ia melihat seorang laki-laki dari kaum Anshar yang bernama 
Abu Umamah. Beliau berkata kepadanya, “Aku melihatmu duduk di masjid 
di luar waktu shalat.” Abu Umamah berkata, “Kegelisahan dan belenggu 
hutang mengharuskan aku begini wahai Rasulullah.” Kemudian beliau 
bersabda, “Maukah kamu aku ajarkan satu kalimat jika kamu 
membacanya, niscaya Allah akan menghilangkan kegelisahanmu dan 
melunasi hutangmu?’, aku menjawab, “Mau Ya Rasulullah.” Beliau 
bersabda, “Bacalah ketika pagi dan sore hari,  

اَللَُّهمَّ إِنِّي أَُعْوذُ بَِك ِمَن الَْهمِّ َوالَْحَزِن َوأَُعْوذُ بَِك ِمَن الَْعْجزِ َوالْكََسلِ 
َوأَُعْوذُ بَِك ِمَن الُْجْبنِ َوالُْبْخلِ َوأَُعْوذُ بَِك ِمْن غَلََبِة الدَّْينِ َوقَْهرِ 

  الرَِّجالِ
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kegelisahan dan kesedihan, aku berlindung kepada-Mu dari rasa 
lemah dan rasa malas, aku berlindung kepada-Mu dari rasa takut 
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dan kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari belenggu hutang dan 
paksaan orang lain.” 

Abu Umamah berkata, “Kemudian aku mengamalkan doa tersebut, 
sehingga Allah s.w.t. melenyapkan kegelisahanku, penderitaanku dan 
melunasi hutangku.” 

Imam Baihaqi meriwayatkan hadits dalam Fadha`ilul A’mal dari 
Hammad bin Salamah bahwa ‘Ashim bin Abu Ishaq —guru besar para 
Qurra’ di zamannya— berkata, “Aku pernah bangkrut dan tidak memiliki 
uang untuk memenuhi kebutuhanku. Aku mendatangi beberapa saudaraku 
lalu menceritakan keadaanku. Namun, terpancar kebencian di wajah 
mereka. Kemudian aku keluar dari rumah mereka menuju padang pasir. 
Aku letakkan wajahku di atas pasir dan berkata,  

َيا ُمَسبُِّب الْأَْسَباب، َيا ُمفَتُِّح الْأَْبَواب، َيا َسِمْيَع الْأَْصَوات، َيا ُمجِْيَب 
الدََّعَواِت، َيا قَاِضَي الَْحاَجاِت اكِْفنِي بَِحالَِلَك َعْن َحَراِمَك َواغْنِنِْي 

  بِفَْضِلَك َعْن َمْن ِسَواَك
“Wahai Dzat Yang membuat sebab, wahai Pembuka segala pintu, 
wahai Dzat Yang mendengar segala suara, wahai Dzat Yang 
mengabulkan doa, wahai Dzat Yang memenuhi hajat, cegahlah aku 
dengan rezeki halal-Mu dari rezeki haram-Mu, cukupkanlah aku 
dengan karunia-Mu dari karunia selain-Nya.”  

Ia mendesak Allah dengan doa ini. 

Ia berkata, “Demi Allah, tidaklah aku mengangkat kepalaku hingga aku 
mendengar sesuatu jatuh di dekatku. Kemudian aku mengangkat kepalaku, 
ternyata sebuah kantong merah, lalu aku mengambil kantong tersebut, 
ternyata di dalamnya berisi 80 dinar dan permata yang terbungkus kapas. 
Kemudian aku menjual permata itu dan mendapatkan uang yang banyak, 
sedangkan uang dinar aku belikan seekor unta, lalu aku memuji Allah atas 
semua itu.” 

Jangan heran wahai saudaraku, karena Tuhan pasti mendengar semua 
doa, dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, Dia pasti akan 
mencukupkannya. 

Di antara doa ketika dalam kesusahan dan kegelisahan, sebagaimana 
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari hadits Abdullah 
bin Mas’ud r.a., ia berkata, “Rasulullah s.a.w. bersabda, “Tidaklah seorang 
hamba tertimpa kesusahan dan kegelisahan lalu ia berdoa dengan doa ini, 
pasti Allah menghilangkan kegelisahan dan kesedihannya dan 
menggantikannya dengan kelapangan. Doa itu adalah, 
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ِدَك َواْبُن أََمِتَك َناِصَيِتي بَِيِدَك َماضٍ ِفيَّ َللَُّهمَّ إِنِّي َعْبُدَك َواْبُن َعْب
ُحكُْمَك َعْدلٌ ِفيَّ قََضاُؤَك أَْسأَلَُك بِكُلِّ اْسمٍ ُهَو لََك َسمَّْيَت بِِه 
َنفَْسَك أَْو َعلَّْمَتُه أََحًدا ِمْن َخلِْقَك أَْو أَْنَزلَْتُه ِفي ِكَتابَِك أَْو اْسَتأْثَْرَت 

ْيبِ ِعْنَدَك أَنْ َتْجَعلَ الْقُْرآنَ َربِيَع قَلْبِي َوُنوَر َصْدرِي بِِه ِفي ِعلْمِ الَْغ
 َوجِلَاَء ُحْزنِي َوذََهاَب َهمِّي

“Ya Allah sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu 
(laki-laki dan perempuan). Aku memohon kepada-Mu dengan semua 
asma-Mu yang Engkau namakan jiwa-Mu, atau telah Engkau 
turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada salah 
seorang dari ciptaan-Mu, atau Engkau tanamkan dalam ilmu Ghaib 
di sisi-Mu agar Engkau menjadikan Al-Qur’an penyegar hatiku, 
cahaya dadaku, sinar kesedihanku, dan penghilang kesusahanku.” 
Seorang sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bolehkan kami 
mengajarkannya.” Beliau menjawab, “Boleh bagi yang mendengar 
doa ini untuk mengajarkannya.” 

Wahai saudaraku, manusia itu amat lemah. Bagaimana jika ditambah 
berbagai kesusahan, kesedihan, kesibukan dan permasalahan dunia? Pasti 
bertambah lemah, dan akan menjadi korban kesusahan, kegelisahan, dan 
kehancuran jiwa. 

Perhatikanlah klinik-klinik psikiater! Banyak sekali pasien dari 
kalangan pemuda dan pemudi. Adakah mereka sudah meninggalkan Allah, 
dan tidak pernah lagi menyambung komunikasi dan mengadu kepada Dzat 
yang menetapkan kesusahan dan kegundahan serta yang menetapkan 
musibah dan malapetaka? Benar, kini mereka telah meninggalkan 
komunikasi kepada-Nya dengan penuh kerendahan hati dan mengakui 
dosanya seraya mengetuk pintu-Nya memohon pertolongan kepada-Nya 
berdasarkan keyakinan bahwa hanya Dialah Yang Maha kuasa untuk 
menghilangkan segala malapetaka. Sedangkan selain-Nya hanyalah wasilah 
yang ditetapkan oleh-Nya dan disiapkan untuk hamba. Allah s.w.t. 
berfirman,  
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“Dan manusia dijadikan bersifat lemah.” (An-Nisa: 28) 

Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Thariqul Hijratain, “Sesungguhnya 
tubuh manusia amat lemah. Lemah dalam kekuatan, kehendak, dan dalam 
kesabaran. Sementara melapetaka lebih cepat menimpanya dari terjangan 
air bah. Oleh karena itu, dalam keadaan yang kritis ini, manusia harus 
memiliki Dzat Yang Maha menjaga lagi Menolong, yang selalu 
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memberinya kekuatan, bantuan dan pertolongan. Jika dia tidak memiliki 
itu, maka dirinya lebih cepat hancur.” 

Jadi, hendaklah kita mempelajari hadits ini sebagaimana yang 
diwasiatkan oleh Nabi s.a.w. karena terdapat perintah berserah diri dan 
tunduk kepada Allah, serta pengakuan penyembahan diri dan kerendahan 
hati di hadapan-Nya. Dalam hadits itu pula terdapat wasilah dan 
istighatsah dengan semua Asma Allah yang diketahui ataupun yang tidak 
diketahui, yang tercatat ataupun yang disembunyikan. 

Bergembiralah wahai saudaraku, bahwa Nabi s.a.w. bersabda, 
“Tidaklah musibah yang menimpa seorang muslim berupa keletihan, sakit 
menahun, kesusahan, kesedihan, hinaan, atau penderitaan, hingga duri 
yang menusuknya melainkan Allah s.w.t. meleburkan segala dosa-dosanya 
dengan sebab musibah itu.” 

Wahai orang yang menderita, ketahuilah bahwa penderitaan itu akan 
hilang 

Bergembiralah, karena Yang menghilngkannya adalah Allah. 

Jika kamu tertimpa bala, percayalah kepada Allah dan ridhalah. 

Sesungguhnya yang melenyapkan bala adalah Allah. 

Di antara doa ketika tertimpa bencana, fitnah dan rasa takut, 
sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa’i dari Abu 
Musa, bahwasanya jika Nabi s.a.w. mengkhawatirkan suatu kaum beliau 
berdoa,  

  اَللَُّهمَّ إِنَّا َنْجَعلَُك ِفْي ُنُحْورِِهْم َوَنُعْوذُ بَِك ِمْن ُشُرْورِِهْم
“Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan-Mu dalam kecerdikan 
mereka dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka.” 

Nabi s.a.w. berdoa ketika bertemu musuh,  

   أَْنَت َعْضِدي َوأَْنَت َناِصرِي، بَِك أَُصْولُ َوبَِك أَُجْولُ َوبَِك أُقَاِتلَُللَُّهمَّا
“Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pelindungku, Engkau 
Penolongku, karena-Mulah aku menyerang, aku berlari dan aku 
berperang.” 

Dalam shahih Bukhari dari hadits Ibnu Abbas, ia berkata, 

  َحْسُبَنا اُهللا َونِْعَم الَْوِكْيلِ
"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-
baik Pelindung".  
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Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke kobaran api dan 
dibaca pula oleh Nabi Muhammad s.a.w. ketika para sahabat melaporkan 
bahwa musuh berkumpul untuk menyerang. 

Jika Dzat Yang maha menghidupkan, Maha mematikan dan Memberi 
rezeki adalah Allah, lalu mengapa bergantung kepada selain-Nya? 

Mengapa takut kepada manusia, padahal Rasulullah s.a.w. telah 
bersabda, “Ketahuilah jika manusia berkumpul untuk melukaimu dengan 
sesuatu niscaya mereka tidak akan mampu melukaimu melainkan dengan 
sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadapmu.” 

Wahai muslim, hati tidak akan tenteram, bahagia atau tenang tanpa 
Allah. Maka jagalah Allah niscaya Dia akan menjagamu,  
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“Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan Dia adalah Maha 
Penyanyang di antara para penyanyang.” (Yusuf: 64) 

Ketika Nabi Musa a.s. melihat lautan di hadapannya dan musuh di 
belakangnya, dia berkata,  
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“Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, 
kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku". (Asy-Syu’ara: 62)  

Sungguh itu adalah pertolongan Allah jika seorang hamba bersandar 
kepada-Nya dengan penuh tulus dan ikhlas. 

Ketika Nabi Muhammad s.a.w. berada di gua Hira, dan melihat kaki-
kaki para musuhnya di pintu gua, beliau menoleh kepada sahabatnya 
seraya berkata,  
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“Janganlah bersedih sesungguhnya Allah bersama kita.” (At-Taubah: 
40)  

Yang lebih menakjubkan, meskipun beliau dalam keadaan terusir dan 
terasing, beliau bisa memberikan kabar gembira kepada Suraqah bahwa ia 
akan memakai gelang-gelang Kaisar. Demikianlah sikap keimanan dan 
berpegang teguh kepada Allah. 

Jika Rasulullah s.a.w. dipusingkan oleh suatu masalah, beliau segera 
shalat. Maksudnya jika beliau tertimpa kesulitan maka beliau segera 
memohon perlindungan kepada Allah. Beliau segera mengerjakan shalat 
untuk memohon perlindungan kepada-Nya, mengadu dan bermunajat 
kepada-Nya. 
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Itulah sikap keteguhan hati kepada Allah ketika tertimpa musibah. 
Beliau memilih untuk berlindung ke “tembok yang kokoh”. 

Wahai orang yang tertimpa mala petaks, angkatlah kedua tangan anda 
ke langit, desaklah Allah dengan doa niscaya Dia akan melindungi anda 
dari kejahatan manusia. 

Jika anda terzalimi, bergembiralah karena Nabi s.a.w. bersabda kepada 
Mu’adz ketika beliau mengutusnya ke Yaman, “Dan takutlah akan doa 
orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara ia dengan 
Allah.” 

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda, “Doa orang yang 
teraniaya pasti terkabulkan, jika ia seorang yang jahat maka kejahatannya 
menimpa dirinya.” 

Tidakkah kamu katakan kepada orang yang berdiri 

Di atas kelemahkanku, dan ia tidak takut akan pengawasnya. 

Anak-anak panah mengintainya di malam hari  

Dan aku berharap dia tertimpa musibah 

Wahai saudaraku, sesungguhnya malapetaka dan musibah terbesar 
yang menimpa kaum muslimin di tiap tempat berupa peperangan, agresi, 
permusuhan, kezaliman, kefakiran dan kelaparan hingga manusia yang 
berjiwa lemah tertimpa rasa pesimistis, kelemahan, tidak semangat, 
kehilangan kepercayaan diri dan kehilangan harapan. 

Mengapa wahai saudara? Bukankah semua urusan milik Allah sebelum 
atau sesudah terjadi? Bukankah Dia sebaik-baik pelindung, dan cukuplah 
Dia sebagai Penjamin? Bukankah Dia mampu, bukankah Dia Maha 
Penolong, dan cukuplah Allah sebagai penolong? Bukankah Allah 
mengetahui tipu daya mereka? Dan, bukankah Dia telah berfirman,  
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“Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya 
itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.” (Al-Anfaal: 30) 

Bukankah Allah yang melindungi hamba-Nya,  
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“Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas 
segala sesuatu?” (Fushshilat: 53) 

Bukankah Dia berfirman,  
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“Sesungguhnya  Kami memelihara  kamu daripada  orang-orang 
yang memperolok-olokkan.” (Al-Hijr: 95) 

Bukankah Dia berfirman,  
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“Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dia-lah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah: 137) 

Wahai para saudara dengarkanlah, sadarlah, dan ketahuilah bahwa 
musibah bukanlah akibat kekuatan musuh kita, namun kelemahan 
hubungan kita dengan Allah. Lemahnya kepercayaan kita dan minimnya 
ketergantungan kita kepada-Nya. Agar kita berintropeksi diri ketika 
tertimpa bencana dan musibah, dimana sikap kerendahan diri dan 
pengaduan kepada Allah, dimanakah sikap memohon perlindungan dan 
pertolongan kepada Allah? Tidak ada sesuatu yang paling utama di sisi 
Allah dari doa, karena di dalamnya terdapat sikap menampakkan 
kefakiran, kelemahan, kerendahan diri, pengakuan kekuatan Allah, 
kekuasaan-Nya dan kekayaan-Nya. 

Wahai kaum muslimin, kami ingin anda tahu seni berdoa, ketundukan 
diri, kepasrahan jiwa dan menangis, agar kita mengakui kefakiran kita 
kepada-Nya, dan menampakkan kelemahan di hadapan-Nya. Bukankah 
telah ada pada diri Rasulullah s.a.w. teladan bagi kita? Beliau dihina 
dengan penghinaan yang tiada tara. Didustakan dengan kedustaan yang 
luar biasa. Diinjak-injak kehormatannya. Dicemarkan nama baiknya. 
Diusir dari negerinya. Hidup sebagai yatim dan amat fakir. Mengganjal 
perutnya dengan batu ketika amat lapar. Beliau divonis sebagai pendusta, 
tukang sihir, orang gila, dan pembuat syair. Diletakkan duri-duri di jalan 
yang dilaluinya, ditimpakan kotoran hewan ke atas punggungnya, 
kepalanya terluka, beberapa giginya rontok, pamannya dibunuh, dan 
pasukan musuh dari kaum musyrik, munafik dan Yahudi memboikotnya. 

Beliau pergi ke Thaif untuk berdakwah namun beliau disambut dengan 
pendustaan, cacian, dan makian, serta diusir dan dilempar dengan batu. 
Lalu apa yang beliau lakukan?  

Kemana beliau pergi, kepada siapa beliau memohon, kepada siapa 
beliau mengadu? Kepada Dzat Yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan, 
kepada Dzat Yang Maha kuat lagi Perkasa. Kepada-Nya beliau melontarkan 
pengaduan, mengangkat kedua tangan untuk bermunajat, berdoa, 
mendesak, menangis, merasa dizalimi, merasakan rasa sakit, dan beliau 
mengadu. Perhatikanlah seni pengaduan, sikap menampakkan kelemahan 
dan sikap membutuhkan: 

“Ya Allah, kepada-Mulah aku mengeluhkan lemahnya kekuatanku, 
kurangnya upayaku dan kelemahanku di hadapan manusia. Wahai sebaik-
baik Yang paling Mengasihi, kepada siapa Engkau menyerahkanku? 
Apakah kepada musuh yang menyerangku, atau kerabat yang menguasai 
urusanku? Jika Engkau tidak murkai aku niscaya aku tidak peduli. Hanya 
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saja perlindungan-Mu lebih aku harapkan. Aku berlindung dengan cahaya 
wajah-Mu Yang mulia yang menyinari langit, menerangi kegelapan, 
mendamaikan perkara dunia dan akhirat, agar Engkau menghalangi 
murka-Mu terhadapku, atau turunnya siksa-Mu. Tiada daya dan upaya 
kecuali milik-Mu semata.” Demikianlah, beliau merendahkan diri dan 
bermunajat kepada Tuhannya. 

Wahai saudara, mengapa kita mengeluh kepada manusia? 
menyebarkan kelemahan, kehinaan diri, dan kekalahan jiwa di tempat 
kumpul-kumpul kita, dan melupakan atau mengabaikan untuk mengeluh 
kepada Dzat Yang di tangan-Nya segala urusan sebelum atau setelah 
terjadi.  
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“Katakanlah, "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari 
bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan 
rendah diri dengan suara yang lembut  ini, tentulah kami menjadi 
orang-orang yang bersyukur". (Al-An’am: 63) 

Tidak adakah di antara kita yang memiliki rahasia antara ia dan Allah? 
Tidak adakah di antara kita yang rambutnya acak-acakan, berdebu dan 
memiliki tompel, seandainya bersumpah atas nama Allah, pasti Allah 
mengabulkannya? Tidak adakah di antara kita orang yang mengangkat 
kedua tangannya kepada Allah di kegelapan malam, bersujud, ruku’, dan 
mengadu kepada-Nya?! 

Oleh karena itu, hendaklah kita mengadu kepada Allah dan 
memperkuat hubungan dengan-Nya,  
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“Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan 
manusia tiada mengetahuinya.” (Yusuf: 21) 

Di antara doa ketika tertimpa musibah, kesulitan, mala petaka dan 
kesempitan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 
Muslim dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Rasulullah s.a.w. membaca doa 
ini ketika tertimpa kesuitan,  

 الَْعْرشِ الَْعِظْيمِ لَا إِلََه إِلَّا لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه الَْعِظيُم الَْحِليُم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َربُّ
 اللَُّه َربُّ السََّمَواِت َوَربُّ الَْعْرشِ الْكَرِْيمِ

“Tiada Tuhan selain Allah Yang maha agung lagi maha lembut, tiada 
tuhan selain Allah Penguasa singgasana yang agung, tiada tuhan 
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selain Allah sang penguasa langit, penguasa bumi, dan penguasa 
singgasana agung.” 

Menurut riwayat lain, bahwa ketika beliau mendapatkan masalah 
beliau membaca doa tersebut. Imam Nawawi berkata dalam Syarah 
Muslim, “Hadits ini merupakan hadits mulia yang harus diperhatikan dan 
memperbanyak membacanya ketika tertimpa kesusahan dan masalah-
masalah besar.” Thabrani berkata, “Bahwa ulama salaf selalu membaca doa 
ini dan mereka menyebutnya ‘du’aul karabi’ (doa bencana).” 

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dari Abu Bakrah r.a., 
bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, “Di antara doa ketika tertimpa 
kesusahan,  

اللَُّهمَّ َرْحَمَتَك أَْرُجو فَلَا َتِكلْنِي إِلَى َنفِْسي طَْرفَةَ َعْينٍ َوأَْصِلْح ِلي 
 َشأْنِي كُلَُّه لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت 

“Ya Allah aku memohon rahmat-Mu, janganlah Engkau biarkan 
diriku dalam penguasaan nafsuku sekejap saja, dan perbaikilah 
seluruh perkaraku, tiada tuhan selain Engkau” 

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Sa’ad bin Abu Waqqas r.a. berkata, 
Rasulullah s.a.w. bersabda, “Doa Nabi Dzun Nun (Nabi Yunus) ketika 
berada di perut ikan Hiu yaitu   

 لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمْن الظَّاِلِمَني 
"Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, 
sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim”, 

sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini melainkan 
akan dikabulkan oleh Allah s.w.t.” 

Ketika Nabi Yunus a.s. membaca doa tersebut di dalam perut ikan Hiu, 
Allah s.w.t. berfirman,  

$ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù …çµs9 çµ≈oΨ ø‹¯gwΥuρ z⎯ÏΒ ÉdΟtó ø9$# 4 š Ï9≡x‹x.uρ © Å√GçΡ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∇∇∪ 

“Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya 
dari pada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang 
yang beriman.” (Al-Anbiya: 88) 

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, “Ayat ‘Dan demikianlah Kami 
selamatkan orang-orang yang beriman,’ maksudnya jika mereka dalam 
berbagai kesulitan dan mereka berdoa dengan penuh kepasrahan diri 
kepada Allah. Terlebih ketika tertimpa bala bencana, maka dianjurkan 
untuk membaca doa tersebut.” 
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Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Ummu Salamah r.a., 
bahwasanya ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, “Tidaklah seorang 
muslim yang tertimpa musibah lalu mengucapkan kalimat yang telah 
diperintahkan oleh Allah yaitu 

إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعْونَ، اَللَُّهمَّ أَجِّْرنِْي ِفْي ُمِصْيَبِتْي َواْخلُفْنِْي َخْيًرا 
  ِمْنَها

innaa lillaah wa innaa ilaihi raaji’uun, Ya Allah selamatkanlah aku 
dalam musibahku, dan berilah aku pengganti yang lebih baik darinya 

pasti Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik untuknya.” 

Ummu Salamah berkata dalam hati, ketika Abu Salamah meninggal, 
“Adakah di antara kaum muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah?” 
Kemudian aku membaca doa tersebut, maka Allah memberikan pengganti 
untukku, yaitu Rasulullah s.a.w.” 

Jadi, sikap mengembalikan diri kepada Allah dengan membaca inna 
lillah merupakan keselamatan dan perlindungan bagi orang yang tertimpa 
musibah. Secara ringkas arti Inna lillaah adalah tauhid dan pengakuan 
penyembahan diri dan kekuasaan, sedangkan kata wa innaa ilahi raaji’uun 
adalah pengakuan bahwa Allah yang mematikan kita kemudian 
membangkitkan kita kembali. 

Jadi, semua perkara adalah milik Allah, tiada tempat perlindungan 
kecuali kepada-Nya, dan Allah s.w.t. berfirman,  
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“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 
orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 
"Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". Mereka itulah yang 
mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka 
dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Al-
Baqarah: 155-157)  

Perhatikanlah keteladanan dan contoh sikap orang-orang yang 
berlindung di benteng keimanan dan senjata doa. Mereka memahami 
bahwa perlindungan setelah iman adalah doa sebagai senjata untuk 
menolak bala dan takdir buruk. 

Diriwayatkan bahwa Ashbagh bin Zaid berkata, “Suatu hari aku dan 
ketiga anakku belum makan apapun untuk melepaskan rasa lapar. Tiba-
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tiba anak perempuanku menghampiriku dan berkata, “Bapak, aku lapar”, 
ia mengeluh kelaparan. Kemudian aku berwudhu —lihat kepada siapa ia 
bersandar dan bergantung— dan shalat dua rakaat, lalu berdoa dan di 
akhir doa aku berkata, “Ya Allah bukakanlah pintu rezeki kepadaku yang 
tidak Engkau jadikan kebencian kepada seorang pun terhadap aku, dan 
tidak pula menjadi pemberat bagiku di akhirat, berkat rahmat-Mu wahai 
Pelimpah kasih sayang.” Kemudian aku kembali ke rumah, tiba-tiba anak 
perempuanku yang besar berdiri menghampiriku dan berkata, “Wahai 
ayah, seorang laki-laki mengaku sebagai paman kita. Ia membawa kantong 
ini yang berisi uang dirham, seekor unta yang membawa tepung, dan 
seekor unta yang membawa segala sesuatu yang terdapat di pasar. 
Kemudian laki-laki itu berkata, “Sampaikan salamku kepada saudaraku, 
dan beritahu dia, jika dia memiliki hajat, maka bacalah doa ini niscaya 
hajatnya terpenuhi.” 

Ashbag bin Zaid berkata, “Demi Allah, aku tidak memiliki saudara sama 
sekali, dan aku tidak mengenal orang itu, namun Allah Maha Kuasa 
terhadap segala sesuatu.” 

Aku bertanya kepada akal ketika terguncang 

Sabar, kelalaian, dan ketabahan mengkhianatiku 

Biarkan langit berjalan sesuai ketentuan 

Janganlah kamu menghalanginya niscaya akan murka 

Lindungilah aku dengan kelembutan Penciptaku 

Dia sebaik-baik pelindung, penolong dan pemberi anugerah 

Syaqiq Al-Balkhi menceritakan, “Suatu ketika aku sedang berdiam di 
rumah tanpa pekerjaan. Tiba-tiba istriku berkata, ‘Sungguh kamu telah 
melihat anak-anak kelaparan, dan kamu tidak boleh membebani mereka 
melebihi kemampuan mereka.” Syaqiq berkata, “Kemudian aku berwudhu 
–lihat kepada siapa dia mengadu-. Sebetulnya aku mempunyai teman yang 
selalu memaksaku jika aku mempunyai hajat, agar aku memberitahukan 
kepadanya dan tidak menyembunyikan darinya. Tiba-tiba aku 
mengingatnya, setelah aku keluar rumah lalu aku melewati sebuah masjid, 
dan aku teringat yang diriwayatkan dari Abu Ja’far, ia berkata, 
“Barangsiapa yang memiliki hajat kepada makhluk hendaklah ia memulai 
kepada Allah.” Syaqiq berkata, “Kemudian aku masuk ke masjid dan shalat 
dua rakaat, ketika sedang bertasyahud aku terlelap tidur. Aku bermimpi 
bahwa ada seseorang memanggilku, “Wahai Syaqiq, mengapa kamu 
mengajarkan hamba-hama mengenal Allah, kemudian kamu melupakan-
Nya?” Akupun terbangun dan menyadari bahwa itu adalah peringatan dari 
Tuhanku, sehingga aku tidak keluar masjid hingga aku shalat Isya. 
Kemudian aku batalkan menemui temanku dan bertawakkal kepada Allah. 
Lalu aku pulang ke rumah, tiba-tiba aku mendapati segala yang aku 
kehendaki, sungguh Allah telah memenuhi segala kebutuhan keluargaku. 
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Sungguh Allah maha mendengar doa, maka janganlah kita heran wahai 
para kekasih, dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Dia 
akan mencukupinya. 

Dengarkanlah perkataan Ibnu Qayyim tentang Al-Fatihah, “Aku pernah 
tinggal beberapa hari di kota Mekkah menderita sakit. Namun, aku tidak 
menemukan dokter dan obat, sehingga aku mengobati penyakitku dengan 
Al-Fatihah. Aku merasakan pengaruh yang besar. Setelah itu, aku selalu 
menjelaskan hal itu kepada orang yang mengeluh sakit, dan sebagian besar 
mereka dapat sembuh dengan cepat.” 

Dalam sebuah hadits, Abu Sa’id Al-Khudri berkata setelah membaca Al 
Fatihah, “Seakan-akan aku terlepas dari ikatan, dan inilah keutamaan Al-
Fatihah.” 

Di antara kisah menarik tentang doa, bahwa Said bin Jabir memiliki 
seekor ayam. Ia selalu bangun di malam hari karena kokokan ayamnya. 
Suatu malam ayamnya tidak berkokok sampai pagi sehingga Said tidak 
qiyamullail di malam itu. Ia pun amat menyesal, “Apa maunya ayam itu, 
sehingga tidak berkokok seperti biasanya, semoga Allah menghilangkan 
suaranya.”  

Sa’id terkenal doanya sering terkabul, maka setelah itu ayamnya tidak 
pernah berkokok. Ibunya Sa’id berkata, “Wahai anakku, janganlah kamu 
berdoa keburukan setelah ini.” 

Salah seorang juru dakwah menceritakan di beberapa risalahnya 
bahwa terdapat seorang laki-laki pergi bersama keluarganya di sebuah 
padang pasir menuju sebuah perkampungan. Ia seorang ahli ibadah, taat, 
berserah diri, dan selalu berdzikir kepada Allah. Ia berkata, “Sumur yang di 
dekat kami kering, lalu aku pergi mencari air untuk keluargaku, namun 
aku dapati sumur itu telah kering. Aku kembali pulang, kemudian aku 
mencari air ke arah kanan dan kiri namun aku tidak mendapatkan air 
setetespun. Sehingga kami kehausan dan anak-anakpun amat 
membutuhkan air. Lalu aku ingat Pemilik kemuliaan Yang Maha dekat lagi 
Maha Mengabulkan permohonan. Aku segera bangun, bertayammun, lalu 
menghadap kiblat mengerjakan shalat dua rakaat. Setelah shalat, aku 
mengangkat kedua tangan. Aku menangis, air mataku mengalir dan aku 
memohon kepada Allah dengan serius. Aku ingat akan firman-Nya,  

⎯̈Β r& Ü=‹Ågä† §sÜôÒ ßϑø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ u™þθ ¡9$# ∩∉⊄∪    

”Atau siapakah yang memperkenankan orang yang dalam kesulitan 
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan.” 
(An-Naml: 62) 

Apa yang terjadi? Demi Allah, ketika saya bangun dari tempatku, langit 
tak berawan dan tidak mendung. Tiba-tiba awan berada di tengah-tengah 
tempat kami. Lalu menurunkan air hujan sehingga bejana-bejana kami 
menjadi penuh. Kemudian kami minum, mandi dan berwudhu, dan 
kamipun memuji Allah s.w.t. Kemudian aku keluar sebentar ke belakang 
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rumah ini, namun tetap kering dan tandus, sehingga aku sadari bahwa 
Allah menggiring awan hanya untukku karena doaku, dan akupun memuji 
Allah s.w.t.,  “Dan Dialah Yang  menurunkan hujan sesudah mereka 
berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha 
Pelindung lagi Maha Terpuji.”  

Juru dakwah ini bercerita pula, seorang laki-laki muslim pergi ke salah 
satu negara untuk meminta suaka politik bersama keluarganya, dan 
meminta diberikan kewarganegaraan, namun semua kesempatan telah 
tertutup. Laki-laki itu terus berusaha mewujudkan keinginannya dengan 
meminta bantuan teman-temannya. Namun, usaha tersebut sia-sia dan 
jalan telah tertutup. Kemudian ia bertemu seorang alim lagi wara’ dan 
mengadukan kondisi ini kepadanya, orang alim itu berkata, “Hendaklah 
kamu bangun di sepertiga malam terakhir dan berdoalah kepada Tuhanmu, 
sesungguhnya Dia Yang Maha memudahkan.” Laki-laki berkata, “Demi 
Allah, aku tidak lagi menemui orang-orang dan meminta pertolongan, 
namun aku terus konsisten bangun di sepertiga malam terakhir 
sebagaimana yang telah disarankan oleh orang alim itu. Aku terus 
berkomunikasi kepada Allah di waktu sahur dan memohon kepada-Nya. 
Setelah beberapa hari aku mengajukan permohonan tanpa perantara. 
Permohonan ini aku biarkan, beberapa hari kemudian ketika di rumah aku 
dikejutkan bahwa aku dipanggil dan mendapatkan kewarganegaraan, 
padahal aku dalam kondisi yang sulit. Sesungguhnya Allah Maha 
mendengar lagi Maha mengabulkan segala permohonan, Maha halus lagi 
Maha dekat, dan kekurangan berasal dari kita, maka kita harus memaksa 
Allah dan berdoa kepada-Nya. Bergembiralah, “Sesungguhnya Tuhanku 
benar-benar Maha Mendengar segala doa.” 

Saya ceritakan pula, seorang pelajar berprestasi bangun di malam ujian 
salah satu materi, namun ia hanya mampu menyelesaikan sepertiga materi, 
ia pun mencoba berkonsetrasi, memanfaatkan waktu tersisa sampai 
jiwanya gelisah. Namun ia tidak mampu memanfaatkan sisa waktu akibat 
kegelisahan jiwa dan banyaknya materi. 

Selanjutnya ia berwudhu dan shalat dua rakaat seraya berdoa kepada 
Allah dengan asma-Nya, sifat-Nya dan asma-Nya yang paling agung. 
Pelajar ini berkata, “Kemudian aku masuk ke ruang ujian dan lembar soal 
dibagikan, sebelum aku melihat lembaran soal itu, aku berdoa kepada Allah 
dan membaca beberapa dzikir. Kemudian aku membuka lembaran soal itu, 
tiba-tiba sebagian besar pertanyaan berasal dari bacaan di sepertiga malam 
itu. Kemudian aku memulai menjawab sehingga Allah membuka pikiranku 
yang tidak aku bayangkan, akan tetapi Tuhanku Maha Mendengar lagi 
Maha Mengabulkan doa. 

Kepada seluruh siswa dan siswi, saya katakan: 

Mengapa kalian lalai untuk berdoa dan mengadu kepada Allah s.w.t., 
dan lebih suka mengadu dan mengeluh kepada sahabat kalian? 

Mengapa kalian mengandalkan diri dan kecerdasan, bahkan berbuat 
curang dan tipu muslihat? 
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Meskipun jiwa telah mencapai puncak kesempurnaan dan kecerdasan, 
namun tergolong lemah karena masih sering lalai dan lupa. Benar, kita 
harus menempuh hukum kausalitas, belajar dan bersungguh-sungguh, 
namun semua itu tidak berguna jika kamu tidak ditolong dan dibukakan 
oleh Allah s.w.t. Maka tiada daya dan upaya kecuali milik Allah. Apakah 
kalian telah meminta kepada Allah? Bertawakkallah kepada-Nya, 
tempuhlah kausalitas, angkatlah kedua tangan dan katakan, “Wahai Dzat 
Yang maha mendengar segala keluhan.” Tampakkan kelemahan dan 
kefakiranmu kepada Allah, niscaya kamu akan melihat hasilnya atas izin-
Nya. 

Anda wahai para guru, bahkan semua dai, mengapa kita lebih suka 
bergantung kepada diri kita yang lemah dalam membimbing dan mengajar. 
Apakah jika kita telah menyiapkan materi dan menempuh semua sebab, 
apakah semua itu cukup? Barangkali anda bertanya, ‘Lalu harus 
bagaimana’? 

Penulis katakan, “Sudahkah anda memohon pertolongan dan 
bimbingan kepada Allah ketika memulai pelajaran?” 

Apakah anda telah memohon kepada Allah agar membuka hati anda, 
memberkahi segala ucapan anda dan menjadikannya bermanfaat? 

Apakah anda telah memohon pertolongan dan bimbingan kepada Allah 
ketika anda memberikan materi pelajaran? 

Apakah anda berdoa untuk anak didik anda agar Allah memberkahi 
mereka, memberikan manfaat kepada mereka, memperbaiki urusan mereka 
dan memberikan kemudahan kepada mereka? 

7. Peringatan Penting 

Kebanyakan orang, jika tertimpa kesusahan, ia akan menempuh jalan 
yang haram, seperti pergi ke tukang sihir, tukang tenung, atau bertransaksi 
riba dan transaksi haram. Jika ia dinasehati atau diperingatkan, ia akan 
berkata, “Terpaksa.” 

Wahai kekasihku, saya ingatkan anda dengan sebuah ayat yang 
mungkin telah anda lupakan ketika tertimpa musibah atau malapetaka. 
Sesungguhnya Allah s.w.t. berfirman, 

⎯̈Β r& Ü=‹Ågä† §sÜôÒ ßϑø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ u™þθ ¡9$# ∩∉⊄∪    

 “Atau siapakah yang memperkenankan orang yang dalam kesulitan 
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan.” 
(An-Naml: 62) 

Makna Al-Mudhtharra yaitu orang yang disulitkan oleh penyakit, 
kefakiran atau musibah dunia lalu berlindung dan pasrah kepada Allah 
s.w.t. sebagaimana yang diungkapkan oleh Zamakhsyari. 
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Adapun tentang mendatangi tukang sihir, saya katakan, 

“Haram hukumnya mendatangi tukang sihir meskipun sekedar untuk 
bertanya atau meminta melepaskan sihir, karena tukang sihir seperti 
paranormal dan tukang tenung yang telah disabdakan oleh Rasulullah 
s.a.w., “Barangsiapa yang mendatangi tukang tenung untuk menanyakan 
sesuatu lalu membenarkan perkataannya, maka sungguh ia telah ingkar 
kepada wahyu yang telah Allah turunkan kepada Muhammad.” (HR. 
Tirmidzi (135), Abu Daud (3904), Ibnu Majah (639), An-Nasa`I dalam Al 
Kubra (8968) dan Ahmad (929).  

Demikian pula tidak dibolehkan mempelajari ilmu sihir, karena 
termasuk ilmu setan. Allah s.w.t. telah menceritakaan tentang kaum Yahudi 
bahwa mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan,  
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“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada 
masa kerajaan Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kafir, hanya 
syaitan-syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada 
manusia.” (Al-Baqarah: 102) 

Sihir merupakan ilmu yang diberikan setan kepada para pengikutnya, 
maka tidak boleh dipelajari karena bertedensi kepada syirik dan kekufuran 
kepada Allah s.w.t. Oleh karena itu, Allah s.w.t. berfirman dalam ayat yang 
sama,  
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”Dan mereka mengikuti apa  yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada 
masa kerajaan Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kafir, hanya 
syaitan-syaitan lah yang kafir.  Mereka mengajarkan sihir kepada 
manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di 
negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak 
mengajarkan kepada seorangpun sebelum mengatakan: 
"Sesungguhnya kami hanya cobaan, sebab itu janganlah kamu kafir". 
Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan 
sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang  dengan 
isterinya. Dan mereka itu tidak memberi mudharat dengan sihirnya 
kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka 
mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan 
tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini 
bahwa barangsiapa yang menukarnya dengan sihir itu, tiadalah 
baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka 
menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” (Al-
Baqarah: 102) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mempelajari sihir berpotensi kepada 
kekufuran, sebagaimana firman-Nya, “Sedang keduanya tidak 
mengajarkan kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya 
kami hanya cobaan, sebab itu janganlah kamu kafir". Maka haram 
mendatangi tukang sihir, bahkan wajib mengingkari mereka, 
menyampaikan tentang mereka untuk membersihkan masyarakat dari 
keberadaan mereka, karena keberadaan mereka merupakan kerusakan bagi 
umat. Sebagaimana soerang muslim harus menjauhi ilmu-ilmu yang 
dilarang dan ilmu-ilmu yang dapat merusak citra agama, di antaranya 
adalah ilmu sihir. Kita memohon kepada Allah s.w.t agar melimpahkan 
perlindungan, kesehatan badan, dan kesempurnaan kondisi umat Islam 
dengan anugerah dan kemurahan-Nya. Wa Allahu a’lam. 

Wahai para pembaca, ingatlah bahwa anda dalam kesulitan, dan orang 
dalam kesulitan dijanjikan oleh Allah s.w.t. berupa pengabulan doa 
meskipun seorang fasik. Jikalau Allah mengabulkan doa orang-orang 
musyrik ketika tertimpa kesulitan, maka pengabulan Allah terhadap orang-
orang muslim lebih utama. 

Seorang laki-laki mendatangi Malik bin Dinar, seraya berkata, “Aku 
memohon kepadamu atas nama Allah agar kamu berdoa untukku karena 
aku dalam kesulitan.” Malik berkata, “Kemudian aku memohon kepada 
Allah, karena Dia Maha mengabulkan doa orang dalam kesulitan jika 
berdoa kepada-Nya.” 

Sesungguhnya Allah s.w.t. mencela orang yang tidak tunduk dan tidak 
pasrah kepada-Nya ketika tertimpa musibah. Perhatikanlah wahai 
kekasihku, bahwa diharuskan bersikap  pasrah dan tunduk kepada Allah 
ketika tertimpa musibah sebagaimana firman-Nya,  
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“Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada 
mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan tidak 
memohon dengan merendahkan diri.” (Al-Mu’minuun: 76) 

Maksudnya jikalau mereka merendahkan diri kepada-Nya, tentunya 
tidak terjadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang yang terjerumus 
dalam syirik dan perkara haram ketika tertimpa bencana dan malapetaka 
sehingga masalahnya semakin parah? Bagaimana ia menghendaki 
kesembuhan atau dijauhkan dari bala, sedangkan ia memohon kepada 
makhluk yang lemah? 

Seorang ulama salaf berkata, “Aku pernah membaca di beberapa kitab 
suci, bahwasanya Allah s.w.t. berfirman, ‘Selain Aku diharapkan ketika 
terjadi musibah, padahal segala musibah berada di tangan-Ku. Aku Maha 
hidup lagi Maha Berdiri sendiri. Ia berharap kepada selain-Ku dan 
mengetuk pintunya, padahal kunci-kunci pembendaharaan ada di tangan-
Ku dan pintu-Ku terbuka untuk setiap orang yang berdoa kepada-Ku. 
Adakah orang yang berharap kepada-Ku terhadap suatu musibah lalu Aku 
putuskan harapannya? 

Adakah orang yang optimis kepada-Ku dalam menghadapi kesulitan, 
lalu Aku memutuskan rasa optimisnya? 

Adakah orang yang mengetuk pintu-Ku, lalu Aku tidak membukakan 
untuk-Nya? 

Aku adalah puncak berbagai harapan, bagaimana harapan tersebut 
terputus di hadapan-Ku? 

Apakah Aku kikir sehingga hamba-Ku kikir kepada-Ku? Bukankah 
dunia, akhirat, kemurahan dan anugerah adalah milik-Ku?! 

Apa yang menghalangi orang-orang yang berharap untuk berharap 
kepada-Ku? Jikalau Aku mengumpulkan seluruh penduduk langit dan 
bumi, kemudian tiap individu Aku berikan segala yang Aku berikan kepada 
seluruh penduduk, dan Aku sampaikan semua harapan tiap individu, 
niscaya semua itu tidak mengurangi kekuasaan-Ku meskipun sebiji atom. 
Bagaimana kekuasaan-Ku bisa berkurang sedangkan Aku yang 
menguasainya? Merugilah orang-orang yang berputus asa dari rahmat-Ku. 
Merugilah orang yang ingkar kepada-Ku dan melakukan segala larangan-
Ku.’”  

Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah amat senang jika diminta, dan 
membenci orang yang tidak meminta kepada-Nya. Sesungguhnya Dia ingin 
agar hamba-hamba-Nya mencintai-Nya, meminta kepada-Nya, berdoa 
kepada-Nya dan berhajat kepada-Nya, dan Dia mencintai orang-orang 
yang memaksa dalam berdoa, bahkan Dia menyeru setiap malam, “Adakah 
orang-orang yang meminta kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya? 
Adakah orang-orang yang berdoa, niscaya Aku kabulkan doanya?” 

Manakah orang-orang yang tertimpa kesulitan, manakah orang-orang 
yang memiliki hajat, dan manakah orang-orang yang tertimpa musibah 
dan mala petaka? 
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Wahai saudaraku, baca dan perhatikanlah kisah tuduhan palsu yang 
menimpa Sayidah Aisyah r.a., kisah 3 pemuda yang terperangkap dalam 
goa, kisah seorang imigran yang menaruh harta di potongan kayu lalu 
dilempar ke laut, kisah 3 orang yang tertinggal dalam hijrah, dan kisah-
kisah para nabi dalam kitab-kitab shahih dan kitab-kitab sunan. Allah s.w.t. 
menyelamatkan mereka berkat doa. Mereka mengangkat kedua tangan dan 
memproklamirkan kepasrahan dan kerendahan diri kepada Allah. Sikap 
kerendahan diri ini amat layak kepada Allah, Sang Kekasih dan Tuannya. 

Ketundukan pemuda dalam cinta adalah mulia,  

dan kepasrahannya kepada kekasihnya adalah terhormat. 

Oleh karena itu, ibadah kepada Allah adalah kemuliaan dan ketinggian 
derajat, sedangkan kepada selain-Nya adalah kehinaan dan kelemahan. 
Berdoa kepada Allah merupakan ibadah besar, karena menampakkan sikap 
butuh kepada-Nya dan pengakuan terhadap kekuasaan-Nya dalam 
memenuhi berbagai hajat. 

Jikalau kamu meminta dengan kepasrahan wajahmu  

Maka kerahkanlah kepada Sang Mulia dan Terhormat 

Yahya bin Mu’adz berkata, “Wahai Dzat yang murka kepada orang 
yang tidak memohon kepada-Nya ,janganlah Engkau halangi orang yang 
memohon kepada-Mu.” 

Bakar Al-Muzni berkata, “Wahai anak cucu Adam, bila kamu telah 
bersuci, kemudian bermunajat kepada Tuhanmu niscaya antara kamu dan 
Dia tidak ada hijab yang menghalangi.” 

Seorang laki-laki memohon kepada orang saleh agar membantunya 
dalam urusan terhadap orang lain. Orang saleh ini berkata, “Aku tidak 
akan meninggalkan pintu yang terbuka dan pergi ke pintu yang tertutup.” 

Demikianlah, hendaklah anda yakin dan bertawakkal kepada Allah. 

Sebelum penutup, dan agar kita mencapai segala keinginan, maka 
perhatikanlah pesan ini demi mencapai kesempurnaan pengaduan dan 
munajat: 

Pertama: Doa memiliki adab dan syarat 

Pengetahuan tentang ini harus dipelajari dengan penuh antusias. 
Dengarkanlah uraian indah Ibnu Qayyim—semoga Allah merahmatinya—, 
ia berkata, “Jika seorang hamba menyatukan doa dengan kehadiran hati, 
ketepatan waktu-waktu ijabah, kekhusyukan hati, kepasrahan jiwa di 
hadapan Allah, kehinaan diri kepada-Nya, tunduk, kelembutan, 
menghadap qiblat, dalam keadaan suci dan mengangkat kedua tangannya, 
lalu mengawali doa dengan memuji Allah, bershalawat kepada Rasulullah 
s.a.w., ungkapan taubat dan istighfar ketika mengungkapkan hajatnya, lalu 
memanjatkan isi doa dan memaksanya dalam berdoa serta memuji-Nya, 
berdoa kepada-Nya dengan penuh harap dan rasa takut serta bertawassul 
kepada-Nya melalui asma-Nya, sifat-Nya dan mentauhidkan-Nya, serta 
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mengungkapkan keyakinan diri di sela-sela doa. Maka sungguh doa seperti 
ini tidak akan tertolak selamanya, khususnya jika membaca doa-doa yang 
telah dijelaskan oleh Nabi s.a.w. bahwa doa tersebut mustajab serta 
terkandung nama Allah yang Agung.” 

Kedua: Ketulusan Diri 

Hal ini telah ditegaskan oleh Ibnu Qayyim, bahwa ketulusan diri 
memiliki pengaruh besar terhadap terkabulnya doa, bahkan perbuatan 
makruf dan bentuk-bentuk kebajikan dapat membentengi dari musibah. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Bakar dan sebagian sahabat yang 
mengadu kepada Nabi s.a.w. Dan Allah s.w.t. berfirman tentang Nabi 
Yunus a.s.,  
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 “Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak 
mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu 
sampai hari berbangkit.” (Ash-Shaffat: 143-144) 

Ketiga: Hendaklah bersabar dan jauhilah sikap putus asa atau 
pesimistis 

Pada point ini terdapat isyarat bahwa doa adalah ibadah, dan jikalau 
anda hanya meraih pahala doa yang tulus ikhlas kepada Allah s.w.t., maka 
itu telah cukup. Hendaklah anda ketahui, bahwa Allah lebih mengetahui 
kemashlahatan diri anda daripada anda sendiri, maka Dia menangguhkan 
terkabulnya doa atau tidak. Oleh karena itu janganlah khawatir dari 
tertolaknya doa, karena kadangkala anda terhindar dari keburukan dengan 
sebab doa ini. Dari Ubadah bin Shamit r.a., bahwasanya Rasulullah s.a.w. 
bersabda, “Tidaklah seorang muslim di muka bumi ini yang berdoa kepada 
Allah dengan satu doa melainkan Allah akan mengabulkannya atau 
menghindarkannya dari keburukan yang setimpal selama ia tidak berdoa 
untuk berbuat dosa atau memutuskan silaturrahim.” Seorang laki-laki 
berkata, ‘Kalau begitu, kami akan memperbanyak doa.” Rasulullah s.a.w. 
berkata, “Perbanyaklah.” Al-Hakim menambahkan, “Atau disimpan 
baginya berupa pahala yang setimpal.” 

Keempat: Kadangkala tidak terijabahnya doa atau penundaannya 
adalah ujian terhadap kesabaran, ketehuhan dan kesungguhan anda. 

Apakah anda akan terus berdoa dan beribadah, atau merasa kecewa, 
merasa bosan dan meninggalkan berdoa? Dalam sebuah hadits dari Abu 
Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, “Doa kalian akan 
dikabulkan selama tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, ‘Aku telah berdoa 
kepada Tuhanku namun Dia tidak mengabulkan doaku.’” 

Dalam sebuah riwayat Muslim dikatakan, “Wahai Rasulullah, apa yang 
disebut tergesa-gesa dalam doa?” Beliau bersabda, “Seseorang berkata aku 
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telah berdoa, aku telah berdoa namun tidak terkabulkan, sehingga ia 
kecewa dan enggan berdoa lagi.” 

Kelima: Menyalahkan diri sendiri 

Ini perkara penting, karena salah faktor penolakan doa adalah 
perbuatan maksiat, perasaan malas, jarang berdoa, atau terdapat kesalahan 
dalam berdoa. Hal yang paling mulia, yaitu menuduh diri sendiri dan 
menghubungkan segala kekurangan dan penolakan doa kepada diri anda, 
maka ini adalah sikap ketundukan jiwa dan kefakiran kepada Allah yang 
paling mulia.  

Dengarkanlah ungkapan berharga dari Ibnu Rajab—semoga Allah 
merahmatinya—, “Sesungguhnya seorang mukmin jika selalu dalam 
himpitan hidup dan ia berputus asa, khususnya setelah sering berdoa dan 
bersikap tunduk namun belum tampak tanda pengabulan doa, hendaknya 
ia menyalahkan diri sendiri atau instropeksi. Tanyakan kepada diri anda, 
“Sesungguhnya aku datang sebelum kamu, jikalau kamu lebih baik pastilah 
doaku dikabulkan.” Makian ini lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah-
ibadah sunnah karena mengindikasikan kelemahan hamba kepada 
Tuhannya, pengakuan dirinya bahwa ia tidak memiliki otoritas untuk 
mengabulkan doanya. Oleh karena itu, Allah akan segera mengabulkan doa 
dan melapangkan kesulitan, karena Dia berada di hati-hati yang lemah 
karena-Nya. 

Keenam: Ingatlah Allah dikala lapang, niscaya Dia akan mengingat 
anda dikala sempit 

Salman Al-Farisi berkata, “Jika seseorang berdoa dikala lapang, 
kemudian ia tertimpa kesulitan kemudian berdoa kepada Allah, maka para 
malaikat berkata, “Suara yang sering kita dengar, bantulah dia.” Dan, jika 
ia tidak berdoa dikala lapang kemudian tertimpa kesulitan lalu berdoa 
kepada Allah s.w.t. niscaya para malaikat berseru, “Ini suara yang tidak kita 
kenal.” 

Wahai saudaraku, penulis merenungi hadits tiga orang yang 
terperangkap di dalam gua, dan mereka berdoa serta bertawassul kepada 
Allah dengan amal shaleh mereka dan amalan yang paling ikhlas. Terbesit 
dalam hatiku “Adakah aku memiliki amal shaleh yang tulus ikhlas yang 
bersih dari pengaruh hawa nafsu? Amal saleh yang bisa aku jadikan 
perlindungan kepada Allah dikala tertimpa kesulitan?” 

Oleh karena itu, hendaklah kita introspeksi diri dan bertanya seperti 
pertanyaan tadi untuk mencari amal-amal saleh kita dan keikhlasannya 
kepada Allah s.w.t, dan hendaklah kita selalu berdoa kepada-Nya dikala 
lapang. Sungguh benar orang yang berkata: 

Jikalau kamu membutuhkan kekayaan  

niscaya kamu tidak memperoleh kekayaan seperti amal saleh. 
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Ketujuh: Sesungguhnya iman kepada qadha dan qadar adalah salah 
satu rukun Iman kepada Allah. 

Di dalam iman terdapat ketenangan jiwa dan ketentraman hati. 
Ketahuilah bahwa segala yang menimpa anda bukan untuk menyalahkan 
anda, dan segala kesalahan anda bukan untuk menguji anda. Ingatlah, 
bahwa segala sesuatu berdasarkan qadha dan qadar, dan semuanya dari 
Allah s.w.t. 

Kedelapan: Makanlah yang halal karena itu syarat pengabulan doa 

Dalam sebuah hadits: “Ada seorang laki-laki yang telah berjalan jauh, 
rambutnya acak-acakan dan berpenampilan tidak bersih sedang 
membentangkan tangannya ke langit seraya berseru “Wahai Tuhanku, 
Wahai Tuhanku,” sedangkan makanannya haram, minumannya haram, 
pakaiannya diperoleh dengan cara yang haram dan memakan dengan cara 
yang haram, mungkinkah doanya dikabulkan? 

Demi Allah, carilah makanan yang halal. Karena makanan yang halal, 
baik bentuk maupun cara mendapatkannya, amat berpengaruh terhadap 
pengabulan doa. Barangkali kita sering melakukan korupsi dalam 
pekerjaan kita, apa saja bentuk korupsi itu, dan itu menjadi sebab tidak 
dijawabnya doa kita. Oleh karena itu, waspadalah wahai kekasihku. 

Kesembilan: Perbanyaklah beristighfar siang dan malam. 

Allah s.w.t. berfirman,  
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“Maka aku katakan kepada mereka, 'Mohonlah ampun kepada 
Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia 
akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan 
membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu 
kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai.” (Nuh: 10-
12) 

Adakah orang fakir, mandul dan mengalami kekeringan mengamalkan 
ayat ini? 

Inilah beberapa nasehat sebelum anda mengangkat kedua tangan ke 
langit, agar anda tergolong orang yang selalu dikabulkan doanya, insya 
Allah. 
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Kepada seluruh korban bencana, dan orang yang tertimpa kesulitan, 
saya katakan, 

“Tenanglah, sungguh banyak orang yang mengalami apa yang kalian 
alami, namun semua terjadi hanya beberapa hari saja. Dalam kitab-kitab 
yang dikarang tentang kelapangan setelah kesulitan karangan Tanukhi, 
Ibnu Abi Dunya, As-Suyuthi dan lainnya terdapat ratusan kisah orang yang 
sakit, orang fakir, orang teraniaya, orang yang diusir, ditahan, atau 
diasingkan kemudian Allah menurunkan kelapangan kepada mereka. 

Pada orang-orang yang tertimpa musibah terdapat keteladanan bagi 
kita. Ibnu Qayyim menuturkan ungkapan indah dalam kitab Zadul Ma’ad, 
dengarkanlah, “Di antara cara pengobatan dari musibah adalah dengan 
meneladani kisah-kisah orang yang tertimpa musibah. Hendaklah kita tahu 
bahwa di setiap tempat terdapat orang-orang yang bahagia, meski kalau 
kita menengok ke kanan terlihat cobaan, menengok ke kiri terlihat 
kesedihan. Jika kita memeriksa lingkungan kita, pasti kita dapatkan orang-
orang yang tertimpa ujian, baik berupa kehilangan kekasih atau tertimpa 
mala petaka. Bahwasanya kebahagiaan dunia hanya mimpi atau seperti 
bayangan. Jika kita tertawa sedikit, maka setelahnya menangis lama. Jika 
kita bahagia satu hari, maka kesedihan setelahnya telah menanti.”  

Wahai saudara-saudaraku, kisah-kisah dalam Al Qur’an dan hadits-
hadits dalam kitab-kitab sunnah dan buku cerita, serta pengalaman dalam 
kitab Al-Faraj ba’da asy-Syiddah, kejadian-kejadian, dan pelajaran-
pelajaran dalam realitas zaman modern semuanya menjelaskan kepada kita 
bahwa segala musibah —meskipun berlangsung lama— tidak akan kekal 
abadi terhadap korbannya. 

8. Jika Hati Dipenuhi Rasa Putus Asa 

Dada lapang menjadi terasa sempit 

Maka kegelisaan akan bernaung dengan leluasa 

Dan tempat itu dikokohkan oleh kesedihan 

Dan tidak terlihat sisi untuk menyingkirkan musibah itu 

Dan tidak pula menghilangkan bencana 

Aku mendatangi-Mu dengan kepasrahan dan pertolongan dari-Mu 

Maka Yang Maha Dekat lagi Mengabulkan doa akan datang 

Dan jika semua musibah telah mencapai punaknya 

Maka akan datang kelapangan yang dekat 

Setiap musibah dan bencana bisa menjadi sebab peleburan dosa, 
pengendalian hawa nafsu dan tipu dayanya, perolehan pahala melalui 
kesabaran diri, dan peringatan terhadap nikmat yang tidak disyukuri. 
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Selain itu, musibah dapat menarik kasih sayang manusia dan 
kepedulian mereka terhadap para korban. Bahkan di antara buah musibah 
terbesar yaitu hati seorang hamba menghadap Allah s.w.t., berdiri di pintu-
Nya dan tunduk kepada-Nya. Maha suci Dzat Yang menampakkan doa 
melalui musibah. 

Musibah akan memotong perhatian hati seorang mukmin kepada 
makhluk dan mengalihkannya untuk menghadap Sang Pencipta semata. 
Inilah ikhlash dan tauhid. 

Jika seorang hamba menyadari bahwa semua ini adalah buah musibah 
niscaya ia merasa tenang dan tentram menghadapi musibah serta tidak 
mengeluh dan putus asa. Ketahuilah wahai para korban musibah, orang 
yang memiliki hajat, dan orang yang dalam kesulitan bahwa manhaj Al-
Qur’an mengatakan:  
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“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah 
sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, 
padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai 
sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang 
kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216) 

Bahkan simaklah ayat berikut ini karena di dalamnya terdapat penawar 
duka dan ketenangan bagi setiap muslim. Allah s.w.t. berfirman,  
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“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,  karena mungkin 
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak.” (An-Nisa: 19) 

Lalu mengapa anda murka, sedih, mengeluh dan putus asa? Barangkali 
apa yang terjadi pada anda membawa kebaikan, maka optimislah, 
bergembiralah, berpeganglah kepada Allah dan angkatlah kedua tangan ke 
langit dan ucapkanlah, “Wahai Dzat Yang Maha mendengar setiap 
pengaduan.” 

Berbaik sangkalah kepada Allah, dan katakanlah: 

Bersabarlah dengan baik, karena lapang pasti datang 

Siapa yang menyakini Allah di segala perkara niscaya ia selamat. 

Siapa yang takut kepada Allah niscaya ia tidak tertimpa kesengsaraan. 
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Siapa yang berharap kepada Allah niscaya tercapai harapannya. 

Inilah ungkapan-ungkapan untuk menenangkan orang-orang yang 
bersedih, dan melapangkan kesulitan orang-orang yang sengsara. 
Ungkapan ini adalah pelipur lara bagi para korban dan penenang hati bagi 
orang-orang yang putus asa. 

Aku memohon kepada Allah agar melimpahkan manfaat musibah 
kepada umat Islam dan mengampuni dosaku dan dosa kalian semua. 

”Wahai Dzat Yang Maha mendengar setiap pengaduan, dan wahai 
Dzat Yang Mengetahui setiap bisikan. 

Wahai Dzat Yang melimpahkan segala nikmat, wahai Dzat Yang 
menolak segala siksa, wahai Dzat Yang melapangkan segala 
kesulitan, wahai Dzat Yang menyingkap bayang-bayang, wahai Dzat 
Yang paling adil dari penegak hukum, wahai Dzat Yang 
memperhitungkan orang yang berbuat zalim, dan wahai Pelindung 
orang yang teraniaya. 

Wahai Dzat Yang tidak mampu dilihat mata, tidak dapat dicampuri 
oleh prasangka, tidak mampu disifati oleh makhluk, tidak mampu 
dirubah oleh berbagai peristiwa dan kehancuran alam, Yang 
mengetahui butiran-butiran gunung, takaran air laut, jumlah tetesan 
air hujan, jumlah dedaunan, jumlah kegelapan malam dan sinar 
siang hari. 

Berapa banyak nikmat yang telah Engkau anugerahi kepada kita 
namun sedikit syukur kita, dan berapa banyak bencana yang 
menimpa kita namun sedikit sabar kita. Wahai Dzat yang sedikit 
syukur kita di sisi nikmat-Nya namun Dia tidak memutuskan nikmat 
kepada kita, wahai Dzat yang sedikit sabar kita di sisi bencana-Nya 
namun Dia tidak menghinakan kita. Oleh karena itu, tanamkan 
harapan-Mu dalam hati kita, ya Allah tanamkanlah harapan-Mu 
dalam hati kami, Ya Allah tanamkanlah harapan-Mu dalam hati 
kami sehingga kami tidak berharap kepada seorang pun selain-Mu. 

Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada-Mu akan keimanan 
yang kuat, keyakinan yang tulus sehingga kami mengetahui bahwa 
tidaklah musibah yang menimpa kami melainkan telah Engkau 
tetapkan untuk kami. Ya Allah, janganlah kami musnah sedangkan 
Engkau adalah harapan kami, ya Allah janganlah kami musnah 
sedangkan Engkau adalah harapan kami, jagalah kami dengan 
pandangan-Mu yang tidak pernah tidur dan dengan sandaran-Mu 
yang tidak pernah hancur. 

Wahai Dzat Yang Maha mendengar setiap keluhan, wahai Dzat Yang 
maha mengetahui setiap bisikan, wahai Dzat Yang menyingkap 
kesulitan kami, wahai Dzat Yang mendengar doa kami, wahai Dzat 
Yang mendesar isakan kami, dan wahai Dzat Yang menerima 
kesalahan kami. 
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Wahai Pemilik ‘Ka’bah’, lepaskanlah kami dan umat Islam dari setiap 
kesulitan dan himpitan, selamatkanlah kami dari musibah yang kami 
sanggup pikul ataupun yang tidak sanggup kami pikul. Ya Allah 
lapangkanlah kesusahan dan kesulitan kami dan umat Islam, dan 
keluarkanlah kami dan umat Islam dari setiap kesedihan dan mala 
petaka. 

Wahai Dzat Yang melapangkan kesulitan, wahai Dzat Yang 
menyingkap kesusahan, wahai Yang menurunkan hujan, wahai Yang 
mengabulkan doa orang-orang yang menderita, wahai Yang maha 
mendengar setiap bisikan, jagalah iman kami dan tentramkanlah 
negeri kami, bimbinglah para pemimpin dan hamba-hamba-Mu 
kepada kebaikan Islam. 

Wahai Dzat Yang menyingkap setiap penderitaan dan bencana, 
wahai Yang mengetahui setiap rahasia dan yang tersembunyi, kami 
memohon kepada-Mu akan kelapangan yang dekat bagi umat Islam, 
kesabaran yang indah bagi orang-orang lemah, wahai Dzat Yang 
memiliki kebaikan tanpa henti, wahai Dzat Yang memiliki nikmat-
nikmat tiada terhingga, aku memohon kepada-Mu agar 
melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan para keluarga 
beliau selama-lamanya.” 
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Bab 4. Dzikir Pagi dan Sore 

Dari Ubay bin Ka’ab r.a, ia memiliki baskom yang berisi kurma, namun 
kurma itu terus berkurang. Sehingga suatu hari ia menjaganya, tiba-tiba ia 
melihat makhluk yang menyerupai anak akil baligh. Ubay mengucapkan 
salam kepadanya. Makhluk itu membalas salam. Ubay bertanya, “Siapakah 
kamu? jin atau manusia?” Makhluk itu menjawab, “Aku adalah jin.’ Ubay 
berkata, “Jika benar, ulurkan tanganmu kepadaku.’ Setelah makhluk itu 
mengulurkan tangannya, ternyata tangannya seperti kaki anjing dan 
rambutnya seperti rambut anjing. Ubay bertanya, “Apakah ini bentuk jin?’ 
Makhluk itu berkata, “Jin mengetahui bahwa di antara mereka terdapat 
sosok yang lebih buruk dariku.” Ubay berkata, “Untuk apa kamu datang?” 
Jin itu menjawab, ‘Telah sampai kepadaku bahwa kamu gemar 
bershadaqah, maka aku datang untuk mengambil makananmu.’ Ubay 
bertanya lagi, “Apa yang bisa menyelamatkanku darimu?” Jin itu berkata, 
“Yaitu ayat yang terdapat dalam surah Al Baqarah: Allahu laa ilaaha illaa 
huwal hayyun qayyuum, barangsiapa yang membacanya di sore hari 
niscaya ia terjaga dariku hingga pagi hari, dan siapa yang membacanya di 
pagi hari niscaya ia terjaga dariku hingga sore hari.” Keesokan paginya, 
Ubay mendatangi Rasulullah s.a.w. dan menceritakan pertemuan ini, lalu 
beliau bersabda, “Sungguh, jin itu berkata benar.” (lihat Al-Mundziri 
dalam At-Targhib wa At-Tarhib (1/458): Diriwayatkan oleh Nasa’i dan 
Thabrani dengan sanad yang baik). 

Dari Abdillah bin Khubaib r.a., ia berkata, “Suatu ketika aku keluar di 
malam hari yang sedang hujan lebat dan amat gelap mencari Rasulullah 
s.a.w. untuk shalat bersama kami. Lalu aku bertemu beliau. Berliau berkata, 
“Bacalah!” Aku tidak tahu harus membaca apa. Kemudian beliau berkata, 
“Bacalah!” Aku tetap diam. Beliau berkata untuk ketiga kalinya, “Bacalah!” 
Aku bertanya, “Apa yang aku baca?” Beliau bersabda, “Bacalah Qul 
Huwallahu Ahad dan Al-Mu’awwidzatain setiap sore dan pagi hari 
sebanyak 3 kali, niscaya itu semua mencukupimu dari segala sesuatu.” 
(Shahih sunan Tirmidzi (2829) 

Dari Syaddad bin Aus r.a., dari Nabi s.a.w. bersabda, “Bacalah penghulu 
istighfar, yaitu: 

َو أََنا َعلَى , َخلَقَْتنِي َوأََنا َعْبُدَك,اَللَُّهمَّ أَْنَت َربِّْي الَ إِله إِالَّ أَْنَت 
َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت، أَُعْوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت أَُبْوُء لََك 
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 الَ َيْغِفُر الذُُّنْوَب إِالَّ بِنِْعَمِتَك َعليَّ َو أَُبْوُء لََك بِذَْنبِْي فَاغِْفْر ِلْي فَإِنَُّه
 .أَْنَت

”Ya Allah, hanya Engkaulah Tuhanku. Tiada tuhan bagiku selain 
Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu 
yang selalu berada dalam keputusan dan ketetapan-Mu yang tak 
sanggup aku melanggarnya. Aku berlindung dengan-Mu dari 
kejahatanku. Aku menyadari segala nikmat yang Engkau limpahkan 
kepadaku, dan menyadari pula dosa-dosaku terhadap-mu. Karena itu 
ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang berhak mengampuni 
segala dosa selain Engkau.” Beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
membacanya di pagi hari dengan penuh keyakinan lalu ia mati di 
hari itu sebelum sore, maka ia termasuk ahli surga, dan siapa yang 
membacanya di malam hari dengan penuh keyakinan lalu meniggal 
sebelum pagi hari maka ia termasuk ahli surga.” (HR. Bukhari: 6323) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “Seorang laki-laki mendatangi 
Rasulullah s.a.w., seraya berkata, “Wahai Rasulullah! Semalam aku 
disengat kalajengking.” Beliau bersabda, “Jikalau di sore hari bacalah 

  التَّامَِّة ِمْن َشرِّ َما َخلََقأَُعْوذُ بِكَِلَماِت اِهللا

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari 
kejahatan makhluk", niscaya kalajengking itu tidak akan 
menyakitimu.” (HR. Muslim: 2709) 

Dari Aban bin Ustman berkata, “Aku mendengar Ustman bin Affan r.a. 
berkata, ‘Rasulullah s.a.w. bersabda, ‘Tidaklah seorang hamba yang 
membaca setiap pagi dan sore hari:  

بِْسمِ اِهللا الَِّذْي الَ َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي الْأَْرضِ َوالَ ِفي السََّماِء 
 َوُهَو السَِّمْيُع الَْعِلْيُم

“Dengan nama Allah yang beserta asma-Nya tidak akan binasa segala 
yang ada di bumi dan di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha 
Tahu”, sebanyak 3 kali, niscaya ia tidak akan dilukai oleh apapun.’” 
Aban menderita lumpuh ketika meriwayatkan hadits ini, sehingga 
seseorang heran melihatnya. Lalu Aban berkata kepada orang 
tersebut, “Apa yang kamu lihat? Hadits itu benar seperti yang telah 
aku sampaikan kepadamu, akan tetapi aku tidak membacanya hari 
ini agar Allah menghindarkan takdir-Nya terhadapku.” (HR. Sunan 
Tirmidzi 2698) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, 
“Barangsiapa ketika pagi dan sore hari membaca doa: 
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  ُسْبَحانَ اِهللا َوبَِحْمِدِه
“Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya” sebanyak seratus kali, 
maka pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya 
kecuali orang yang juga mengucapkan bacaan seperti itu atau lebih 
dari itu.” (HR. Muslim: 2692) 

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. 
berkata, “Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku akan kalimat-kalimat yang 
aku baca ketika pagi dan sore hari?” Beliau bersabda, “Bacalah:  

قُلِ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمَواِت َوالْأَْرضِ َعاِلَم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة َربَّ كُلِّ 
َشْيٍء َوَمِليكَُه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َنفِْسي َوِمْن 

 َشرِّ الشَّْيطَاِن َوِشْرِكِه
“Ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Yang Maha mengetahui 
yang ghaib dan nyata, Pemilik  segala sesuatu dan Penguasanya, aku 
bersaksi bahwasanya tiada tuhan selain Engkau, aku berlindung 
kepada-Mu dari kejahatan nafsuku, serta kejahatan setan dan 
sekutunya.” Lalu beliau bersabda, “Bacalah doa ini ketika pagi dan 
sore hari, dan ketika kamu hendak tidur.” (Shahih Sunan Abu Daud: 
4235) 

Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, “Rasulullah s.a.w. tidak pernah 
meninggalkan doa-doa ini ketika sore dan pagi hari yaitu:  

اَللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الَْعاِفيَّةَ ِفْي الدُّْنَيا َواآلخَِْرِة، اَللَُّهمَّ إِنِّْي أَْسأَلَُك الَْعفَْو 
َوالَعاِفيَّةَ ِفْي ِدْينِْي َوُدْنَياَي َوأَْهِلْي َوَماِلْي، اَللَُّهمَّ اْسُتْر َعْوَراِتْي َو آِمْن 

َوَعْن َيِمْينِْي , ِمْن َبْيَن َيَديَّ َو ِمْن َخلِْفْياَللَُّهمَّ اْحفَظْنِْي . َرْوَعاِتْي
 َوِشَماِلْي َوِمْن فَْوِقْي، َو أَُعْوذُ بَِعظََمِتَك أَنْ أَغَْتالَ ِمْن َتْحِتْي

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu akan 
perlindungan di dunia dan akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku 
memohon kepada-Mu akan kesehatan badan, perlindungan pada 
agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah tutuplah 
celaku dan berilah aku ketenteraman. Ya Allah, jagalah aku dari arah 
depan, belakang, kanan, kiriku dan dari arah atasku. Dan aku 
berlindung dengan keagungan-Mu dari tipu daya terhadapku dari 
bawahku.” (Shahih Sunan Abu Daud: 4239) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Ketika Rasulullah s.a.w. di pagi hari, 
beliau berdoa:  
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اَللَُّهمَّ بَِك أَْصَبْحَنا، َوبَِك أَْمَسْيَنا، َوبَِك َنْحَيا، َوبَِك َنُمْوُت، َوإِلَْيَك 
 .النُُّشْوُر

“Ya Allah, dengan nama-Mu aku berada di pagi hari, dengan nama-
Mu kami di sore hari, dengan nama-Mu kami hidup, dengan nama-
Mu kami mati dan kepada-Mulah tempat kembali.”  

Dan ketika sore hari beliau membaca:  

اَللَُّهمَّ بَِك أَْمَسْيَنا، َوبَِك أَْصَبْحَنا، َوبَِك َنْحَيا، َوبَِك َنُمْوُت، َوإِلَْيَك 
 .الَْمِصْيُر

“Ya Allah, dengan nama-Mu aku berada di sore hari, dengan nama-
Mu kami di pagi hari, dengan nama-Mu kami hidup, dengan nama-
Mu kami mati dan kepada-Mulah tempat kembali.” (HR. Bukhari 
dalam Adabul Mufrad (1199) dengan sanad shahih) 

Dari Abu ‘Ayyasy r.a., bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, 
“Barangsiapa yang membaca di pagi hari:  

لَُه الَْمِلُك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى ,  إِالَّ اُهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُهالَ إِلََه
 كُلِّ َشْيٍء قَِدْيٌر

“Tidak ada tuhan selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi-
Nya. Milik-Nyalah kerajaan dan pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas 
segala-galanya”, niscaya baginya setara dengan memerdekakan 
budak dari anak Ismail, dicatat untuknya 10 kebaikan, dihapuskan 
darinya 10 keburukan, ia diangkat 10 derajat dan ia selalu dalam 
perlindungan dari setan hingga sore hari. Dan jika dibaca di sore 
hari maka baginya seperti itu hingga pagi hari.” 

Abu Ayyasy berkata dalam hadits Hammad, “Seorang laki-laki 
bermimpi melihat Rasulullah s.a.w. seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Abu Ayyasy berbicara begini begitu darimu,’ beliau 
menjawab, “Sungguh benar Abu Ayyasy.’” (Shahih Sunan Abu Daud: 
4240). 

Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, bahwasanya ia berkata kepada 
ayahnya, “Wahai ayahku, sesungguhnya aku mendengarmu berdoa setiap 
pagi:  

مَّ َعاِفنِْي ِفْي اَللَُّهمَّ َعاِفنِْي ِفْي َبَدنِْي، اَللَُّهمَّ َعاِفنِْي ِفْي َسْمِعْي، اَللَُّه
 َبَصرِْي، الَ ِالََه إِالَّ أَْنَت
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“Ya Allah, lindungilah badanku, ya Allah lindungilah 
pendengaranku, ya Allah lindungilah penglihatanku, tiada tuhan 
selain Engkau.” Engkau membacanya sebanyak 3 kali di pagi hari 
dan 3 kali di sore hari.”  

Lalu ia berkata, “Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah 
s.a.w. berdoa dengan doa ini, maka aku ingin meneladani sunnah beliau.” 

“Dan kamu berdoa:  

ْن اَللَُّهمَّ إِنِّْي أَُعْوذُ بَِك ِمَن الْكُفْرِ َوالْفَقْرِ، اَللَُّهمَّ إِنِّي أَُعْوذُ بَِك ِم
  َعذَابِ الْقَْبرِ، الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran 
dan kefakiran, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari siksa kubur, tiada tuhan selain Engkau.” Kamu membacanya 3 
kali di pagi hari dan 3 kali di pagi hari.” Jawabnya, “Aku ingin 
meneladani sunnah beliau.” (Shahih sunan Abu Daud: 4245) 

Dari Anas bin Malik r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. berkata kepada 
Fathimah r.a.,  

“Adakah yang menghalangimu untuk mendengarkan apa yang aku 
wasiatkan kepadamu, hendaklah kamu membaca di pagi dan sore 
hari,  

َيا َحيُّ َيا قَيُّْوُم بَِرْحَمِتَك أَْسَتِغْيثُ، أَْصِلْح ِلي َشأْنِي كُلَُّه َوالَ َتِكلْنِي 
 إِلَى َنفِْسي طَْرفَةَ َعْينٍ

“Wahai Yang Maha hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dengan rahmat-
Mu aku memohon perlindungan, perbaikilah seluruh keadaanku, 
dan janganlah Engkau biarkan diriku dalam dalam jeratan nafsuku 
sekejap saja.” (HR. Nasa’i dan Bazzar dengan sanad yang shahih) 

Dari Abu Darda r.a. berkata, Rasulullah s.a.w bersabda,  

“Barangsiapa yang bershalawat kepadaku ketika di pagi hari 
sebanyak 10 kali dan ketika di sore hari sepuluh kali, niscaya ia 
mendapatkan syafaatku di hari kiamat.” (HR. Thabrani dengan dua 
sanad yang salah satunya baik.) 

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda,  

“Jika salah seorang dari kalian di pagi hari, maka bacalah:  

 أَْصَبْحُت أُثْنِْي َعلَْيَك َحْمًدا َوأَْشَهُد أَنْ الَ ِالََه إِالَّ اُهللا

Aku di pagi hari memujimu dengan suatu pujian dan aku bersaksi 
bahwasanya tiada tuhan selain Allah,” sebanyak 3 kali, dan ketika 
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sore hari maka bacalah doa tersebut.” (HR. Nasa’i dalam buku 
“Amalan setiap hari dan malam”: 571 dengan sanad hasan) 

Dari Abu Musa r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda,  

“Tidaklah aku berada di pagi hari melainkan aku memohon 
ampunan kepada Allah (beristighfar) sebanyak 100 kali.” (HR. 
Thabrani dalam kitab Al-Kabiir dan dishahihkan oleh Al-Albani 
dalam Shahihul Jami’: 5534) 

Dari Zaid bin Tsabit r.a., bahwasanya Rasulullah s.a.w. telah 
mengajarkannya sebuah doa dan beliau memerintahkannya agar mengajak 
keluarganya membaca doa ini setiap hari, beliau bersabda,  

“Ucapkanlah di pagi hari: “Ya Allah aku memenuhi panggilanmu, 
semua kebaikan berada di tangan-Mu, dari-Mulah, berkat Engkaulah 
dan kepada-Mulah. Ya Allah tidaklah satu ucapan yang telah aku 
ucapkan, tidaklah satu nadzar yang aku nadzarkan, atau tidaklah 
satu sumpah yang aku lontarkan, sungguh kehendak-Mu berada di 
tangan-Mu, sesuatu yang Engkau kehendaki akan terwujud, dan 
sesuatu yang tidak Engkau kehendaki tidak akan terwujud, tiada 
daya dan upaya kecuali milik-Mu semata, sesungguhnya Engkau 
Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Ya Allah, segala doa yang 
aku pohonkan hanya kepada orang yang Engkau doakan, dan 
tidaklah satu kutukan dariku maka hanya kepada orang yang Engkau 
laknat, sesungguhnya Engkau adalah pelindungku di dunia dan 
akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan satukanlah aku 
bersama orang-orang yang shaleh. Ya Allah, aku memohon kepada-
Mu akan sikap ridha setelah qadha, kesejukan hidup setelah 
kematian, kelezatan memandang wajah-Mu, dan kerinduan 
perjumpaan-Mu tanpa kemudharatan dan fitnah yang menyesatkan. 
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari berbuat zalim atau 
dizalimi, memusuhi atau dimusuhi, berbuat kesalahan fatal atau dosa 
yang tidak terampuni. Ya Allah, wahai Pencipta langit dan bumi, 
Yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Dzat 
Yang memiliki keluhuran dan kemuliaan, sesungguhnya aku berjanji 
kepada-Mu dalam kehidupan dunia ini, dan aku bersaksi kepada-Mu 
bahwasanya aku bersaksi tiada tuhan selain Engkau satu-satunya 
yang tiada sekutu bagi-Mu. Bagimulah kekuasaan, bagi-Mu segala 
pujian dan Engkau Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Dan aku 
bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-
Mu, dan aku bersaksi bahwa janji-Mu adalah benar, perjumpaan 
dengan-Mu adalah benar, surga adalah benar, hari kiamat akan 
datang tanpa keraguan, dan Engkau membangkitkan orang yang 
berada di alam kubur. Aku bersaksi bahwasanya jika Engkau bebani 
jiwaku berada Engkau campakkan aku kepada kelemahan, cela, dosa 
dan kesalahan. Dan sesungguhnya tidak menyakini kecuali dengan 
rahmat-Mu, maka ampunilah semua dosaku, sesungguhnya tidak 
ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, dan terimalah 
taubatku, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha 
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penyayang.” (HR. Ahmad:  20678. Albani menghasankan hadits ini 
dalam Shahihut Targhib wat Tarhiib) 

Dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, 
Rasulullah s.a.w. bersabda,  

“Barangsiapa yang membaca: “Subhanallah” sebanyak 100 kali 
sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, maka itu lebih baik 
dari seratus unta. Dan barangsiapa yang membaca “Alhamdulillah” 
seratus kali sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, maka itu 
lebih baik dari 100 kuda yang membawa beban. Dan barangsiapa 
yang membaca “Allahu Akbar” seratus kali sebelum matahari terbit 
dan sebelum terbenam, maka itu lebih baik dari memerdekakan 100 
budak. Dan barangsiapa yang membaca “laa ilaaha illallah wahdahu 
laa syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ‘ala kulli syain 
qadiir” seratus kali sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam 
niscaya tak seorang pun di hari kiamat yang membawa amalan yang 
lebih baik dari amalnya, kecuali orang yang membaca seperti itu atau 
lebih banyak.” (HR. Nasa’i dalam Amalul Yaum wal Lailah (821) dan 
dihasankan oleh Albani dalam Shahihut Targhib wat Tarhib) 

Dari Abdurrahman bin Abzi r.a. berkata, “Rasulullah s.a.w. senantiasa 
membaca di pagi hari:  

أَْصَبْحَنا َعلَى ِفطَْرِة اِْإلْسالَمِ َوكَِلَمِة اِْإلْخالَصِ َوِدْينِ َنبِيَِّنا ُمَحمٍَّد، 
 َوِملَِّة أَبِْيَنا إِْبَراِهْيَم َحنِْيفًا ُمْسِلًما َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكْيَن

“Kami masuk pagi dalam fithrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi 
kita Muhammad, ajaran kakek kita Ibrahim yang lurus lagi muslim, 
dan tidak tergolong orang-orang musyrik.” (HR. Ahmad dan 
dishahihkan oleh Albani dalam Shahihul Jami (4674) 

Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., ia berkata, “Apabilah sore hari 
Rasulullah s.a.w. mengucapkan doa yang berbunyi,  

الَ إِلََه إِالَّ اُهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك , أَْمَسْيَنا َو أَْمَسى الُْملُْك ِهللا والَْحْمُد ِهللا
َربِّ أَْسأَلَُك , لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِدْيٌر, لَُه

ذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما ِفْي َهِذِه َوأَُعْو, َخْيَر َما يفِ َهذه اللَّْيلَِة َوَخْيَر َما َبْعَدَها
َربِّ , َربِّ أَُعْوذُ بَِك ِمَن الْكََسلِ َو ُسْوِء الِْكَبرِ, اللَّْيلَِة َوَشرِّ َما َبْعَدَها

 أَُعْوذُ بَِك ِمْن َعذَابٍ ِفي النَّارِ َوَعذَابٍ ِفْي الْقَْبرِ
“Kami memasuki sore hari dan pada sore ini jagad raya tetap milik 
Allah. Segala puji bagi Allah tiada tuhan selain Allah. Dialah yang 
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Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu 
kebaikan malam ini dan kebaikan yang ada di dalamnya. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan malam ini dan dari kejahatan 
yang ada di dalamnya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
kemalasan, kepikunan, kesengsaraan di masa tua, adzab neraka dan 
siksa kubur.” (HR. Muslim: 2089) 

 Dari Abu Ayyub Al-Anshari, dari Nabi s.a.w. bersabda, “Barangsiapa di 
sore hari membaca:  

لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ُيْحيِ َوُيِمْيُت , الَ إِلََه إِالَّ اُهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه
 َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِدْيٌر

“Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-
Nyalah segala kekuasaan, milik-Nyalah semua pujian, Dia yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha kuasa terhadap segala 
sesuatu” sebanyak 10 kali, niscaya Allah akan mencatat setiap satu 
kalimat yang diucapkan berupa 10 kebaikan, Allah akan menghapus 
10 keburukan, Allah akan mengangkatnya 10 derajat, pahalanya 
sama dengan memerdekakan 10 budak, dan menjadi pelindung 
baginya sejak pagi hingga sore hari, dan tidak ada amalan yang 
mengalahkannya. Jika ia membaca di sore hari, balasannya sama 
seperti itu.” (HR. Ahmad dengan sanad yang shahih) 
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Bab 5. Keutamaan Tauhid dan 
Pengaruhnya dalam          

Melebur Dosa 

Allah s.w.t. berfirman,  
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“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman 
mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan 
dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Al-
An’am: 82) 

Ibnu Katsir berpendapat dalam penafsiran ayat ini: Mereka adalah 
orang-orang yang mengikhlaskan ibadah karena Allah semata dan tidak 
menyekutukan Dia dengan sesuatu apa pun. Mereka adalah orang-orang 
yang mendapatkan keamanan di hari kiamat serta mendapat petunjuk di 
dunia dan akhirat. 

Makna ‘Zhulmin’ dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang 
bertentangan dengan iman yaitu syirik. Dari Ibnu Mas’ud r.a. berkata, 
“Tatkala ayat ini turun: “Orang-orang yang beriman dan tidak 
mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman”, maka hal ini 
memberatkan para sahabat Nabi s.a.w. Mereka berkata, “Siapakah di antara 
kita yang tidak menzalimi dirinya?” Rasulullah s.a.w. bersabda,  

“Makna ayat ini bukanlah seperti yang kalian duga, akan tetapi 
sebagaimana yang dikatakan Lukman kepada putranya, ‘Wahai 
anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya 
kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang amat besar.” (Bukhari 
dan Muslim) 

Terdapat beberapa bentuk kezaliman: 

1. Kezaliman terbesar yaitu menyekutukan Allah ta’ala. 

2. Kezaliman manusia terhadap dirinya, yaitu tidak memberikan 
haknya seperti berpuasa namun tidak berbuka, bangun malam 
namun tidak tidur. 

3. Kezaliman manusia terhadap orang lain seperti memukul, 
membunuh, merampas harta atau lainnya. 

Barangsiapa yang terjaga dari 3 kezaliman ini maka ia mendapatkan 
keamanan dan petunjuk yang sempurna di dunia dan akhirat. 
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Adapun keamanan yang sempurna berupa keselamatan diri dari dosa 
dan maksiat, dan jika ia belum selamat dari dosa dan maksiat berarti 
keamanan tersebut masih kurang. 

Contohnya: pelaku dosa besar, ia aman dari kekekalan di api neraka, 
namun tidak aman dari siksa. Dia berada di bawah kehendak Allah, 
sebagaimana firman-Nya,  
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“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan 
dengan Dia, dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Dia 
kehendaki.” (An-Nisa: 116) 

Adapun petunjuk di dunia berupa bimbingan kepada ajaran Allah 
dengan ilmu dan amal, sedangkan di akhirat berupa bimbingan ke surga. 

Dari Ubadah bin Shamit berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda,  

“Barangsiapa yang bersaksi bahwasanya tiada tuhan selain Allah 
semata yang tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Nya, bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, dan 
kalimat-Nya yang dilontarkan kepada siti Maryam dan ruh dari-Nya, 
surga itu benar, dan neraka itu benar, niscaya Allah memasukkannya 
ke surga sesuai dengan amal tersebut.” (HR. Muttafaq alaih) 

Aplikasi persaksian “bahwasanya tiada tuhan selain Allah” merupakan 
perkara berat. Oleh karena itu, sebagian kalangan salaf berkata, “Setiap 
maksiat adalah salah satu bentuk syirik.” Sebagian yang lain berkata, 
“Tidaklah jiwaku berupaya terhadap sesuatu seperti upayanya terhadap 
ikhlash.” Perasaan ikhlash tidaklah diketahui kecuali oleh seorang mukmin, 
adapun selain mukmin tidak berusaha untuk berbuat ikhlash. Sebagaimana 
seseorang berkata kepada Ibnu Abbas, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi 
mengatakan, ‘Kami tidaklah was-was ketika shalat.’ Ibnu Abbas menukas, 
“Apa yang dikerjakan setan terhadap hati yang telah rusak?!” Hal itu 
karena setan tidak datang untuk merusak hati yang telah rusak, akan tetapi 
setan datang untuk merusak hati yang selamat, yaitu hatinya orang 
mukmin. 

Sebagaimana setiap muslim wajib mengapliksikan persaksian 
bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu menyakini hal tersebut 
dalam hati, mengakuinya dengan lisan, dan mempraktekkannya dalam 
meneladani beliau dengan anggota tubuh. Beramal sesuai bimbingan 
beliau, dan hendaklah amal kita ikhlash karena Allah dan bukan karena 
Nabi s.a.w. 

Adapun perkara yang dapat merusak aplikasi syahadat ini adalah: 

1. Berbuat maksiat, karena dalam perbuatan maksiat terdapat unsur 
keluar dari meneladani Nabi s.a.w. 
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2. Berbuat bid’ah dalam agama, karena terdapat unsur pendekatan diri 
kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan oleh-Nya dan 
Rasul-Nya. 

Dalam hadits di atas terdapat faedah dan karunia yang besar, karena 
Nabi s.a.w. menjelaskan bahwa Allah s.w.t. akan memasukkan orang-orang 
yang mentauhidkan-Nya ke dalam surga bagaimanapun amal 
perbuatannya. Memasukkan ke surga terbagi menjadi dua macam: 

1. Memasukkan secara sempurna tanpa didahului siksa bagi orang 
yang telah menyempurnakan amal. 

2. Memasukkan tidak sempurna yang didahului siksa bagi orang yang 
kurang amalnya. 

Dari Anas r.a. berkata, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda,  

“Allah s.w.t. berfirman, “Wahai anak cucu Adam, jika kamu 
mendatangi-Ku dengan membawa keranjang kesalahan, kemudian 
kamu menjumpai Aku dalam keadaan tidak menyekutukan Aku 
dengan sesuatupun, niscaya Aku akan menghampirimu dengan 
membawa sekeranjang ampunan.” 

Dari Abdullah bin Umar r.a., bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda,  

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka 
bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwasanya 
Muhammad adalah utusan Allah, mereka mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat. Jika mereka telah berbuat demikian, maka darah 
dan harta mereka terlindungi dariku kecuali sesuai ketentuan Islam 
dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah.” (Bukhari dan 
Muslim) 

Kalimat Tauhid Memiliki Pengaruh Besar Ketika Mati 

Ibnu Qayyim—semoga Allah merahmatinya—berkata, “Persaksian 
bahwasanya tiada tuhan selain Allah memiliki pengaruh besar dalam 
peleburan dosa, karena merupakan persaksian dari hamba yang 
menyakininya dan mengetahui kandungannya. Syahwatnya telah mati dan 
nafsunya telah melunak. Jiwanya telah tunduk setelah menolak dan 
mengingkari. Menerima setelah berpaling, pasrah setelah sombong, dan 
kerakusannya terhadap dunia telah pergi. Kini ia tunduk di hadapan 
Tuhannya, dan melakukan amalan yang paling bisa mendatangkan 
kemaafan, ampunan dan rahmat-Nya. Kekuatan tauhid ini menjadi murni 
dengan terputusnya faktor-faktor syirik dan jelasnya kebatilan. Sehingga 
segala bentuk kecenderungan yang dahulu menyibukkannya telah sirna. 
Harapannya akan menyatu dengan jiwanya yang telah menyakini 
perjumpaan dan tempat kembali kepada-Nya. Kemudian hamba tersebut 
menghadapkan wajahnya secara totalitas kepada-Nya, menghadap dengan 
hati, ruh dan harapannya. Ia berserah diri kepada-Nya secara zhahir dan 
bathin. Dia tidak lagi membedakan antara perbuatan yang dilakukan secara 
diam-diam dan terang-terangan, seraya berkata, “Tiada tuhan selain Alah” 
dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Sungguh hatinya telah bersih dari 
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ketergantungan dengan selain-Nya dan kecenderungan kepada selain-Nya. 
Dunia telah keluar dari hatinya secara total, dan digantikan dengan 
memproritaskan perjumpaan dengan Tuhannya. Api syahwatnya telah 
padam, hatinya penuh dengan nilai akhirat hingga seperti berada di 
hadapannya dan dunia berada di belakangnya. Sungguh persaksian 
tersebut menjadi penutup amalnya, sehingga dapat membersihkan dosa-
dosanya dan mempertemukannya dengan Tuhannya, karena ia bertemu 
Tuhannya dengan persaksian yang tulus. Zhahirnya sesuai dengan 
batinnya dan rahasianya sesuai dengan yang nampak.” 

Oleh karena itu, ya Allah leburlah segala dosa-dosa kami, dan 
karuniakanlah kepada kami ketauhidan yang tulus. Semoga Allah 
mengabulkan.  

 

 

 

 

 


