12173 - Beberapa Dzikir dan Wirid Yang Sesuai Dengan Syari’at
Pertanyaan

Saya mohon agar anda menyebutkan beberapa wirid dan dzikir ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Adapun bentuk wirid dan dzikir banyak dan bermacam-macam bentuknya, dan di antara yang ada
atsarnya dari Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- beberapa dzikir pada saat setelah bangun tidur,
pada waktu pagi dan sore, dan ketika mau tidur, dan di antara yang menjadi petunjuk Nabi
–shallallahu ‘alaihi wa sallam- agar dibaca pada pagi dan sore hari beberapa wirid sebagai berikut:
Membaca
ءَ ﺷﻞ ﻛﻦﻴﻚَ ﻣﻔَاتٍ ﺗﺮ ﻣ ﺛَﻼثﺒِﺢﺗُﺼ وﺴ ﺗُﻤﻴﻦ ﺣﻦِذَﺗَﻴﻮﻌاﻟْﻤﺪٌ وﺣ اﻪ اﻟﻮ ﻫﻗُﻞ
2829  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي رﻗﻢ ﻓ( ﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ3499/ رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي ) اﻟﺪﻋﻮات.
“Katakanlah bahwa Allah Maha Esa” (Surat Al-Ikhlas) dan kedua surat perlindungan (Al-Falaq dan
An-Nas) pada waktu sore dan pagi hari sebanyak tiga kali, maka kamu akan dicukupkan dari
segala sesuatu”. (HR. Tirmidzi – Bab Da’awaat: 3499) Telah dihasankan oleh Albani di dalam
Shahih Sunan Tirmidzi: 2829)
Sayyidul Istighfar, yaitu; anda mengucapkan:
َ ﻟَﻚﻮءﺑ اﺖﻨَﻌﺎ ﺻِ ﻣ ﺷَﺮﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋ اﺖﺘَﻄَﻌﺎ اﺳﺪِكَ ﻣﻋوﺪِكَ وﻬ ﻋَﻠﻧَﺎ ﻋاﺪُكَ وﺒﻧَﺎ ﻋا و ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨﻧْﺖﻻ ا اﻟَﻪ ﻻ اِﺑ رﻧْﺖ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
ْن اﻞ ﻗَﺒﻪﻣﻮ ﻳﻦ ﻣﺎتﺎ ﻓَﻤﻨًﺎ ﺑِﻬﻮﻗﺎرِ ﻣ اﻟﻨﱠﻬﻦﺎ ﻣ ﻗَﺎﻟَﻬﻦﻣ و ﻗَﺎلﻧْﺖﻻ ا ا اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮﻐْﻔ ﻻ ﻳﻧﱠﻪ ﻓَﺎ ﻟﺮ ﻓَﺎﻏْﻔِ ﻟَﻚَ ﺑِﺬَﻧْﺒﻮءﺑا وَﻠﻚَ ﻋﺘﻤﻌﺑِﻨ
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ﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞﻫ اﻦ ﻣﻮ ﻓَﻬﺒِﺢﺼنْ ﻳ اﻞ ﻗَﺒﺎتﺎ ﻓَﻤ ﺑِﻬﻦﻮﻗ ﻣﻮﻫ وﻞ اﻟﻠﱠﻴﻦﺎ ﻣ ﻗَﺎﻟَﻬﻦﻣ وﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞﻫ اﻦ ﻣﻮ ﻓَﻬﺴﻤﻳ
6306/ )رواه اﻟﺒﺨﺎري )اﻟﺪﻋﻮات.
“Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau, Engkau
telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku berada di dalam janji-Mu semampuku,
aku berlindung dengan-Mu dari keburukan apa yang telah aku perbuat, aku mengakui nikmat-Mu
kepadaku, dan mengakui dosaku kepada-Mu, maka ampunilah aku; karena sesungguhnya tidak
ada Dzat yang mengampuni dosa kecuali Engkau”. Beliau bersabda: “Dan barang siapa yang
mengucapkannya pada siang hari dengan meyakininya, lalu meninggal dunia pada hari itu
sebelum masuk waktu sore maka dia termasuk ahli surga, dan barang siapa yang
mengucapkannya pada malam hari sedang ia meyakininya, lalu meninggal dunia sebelum masuk
waktu pagi maka dia termasuk ahli surga”. (HR. Bukhori – Ad Da’awaat: 6306)
Dan dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ﺜْﻞ ﻣﺪٌ ﻗَﺎلﺣﻻ ا ا ﺑِﻪﺎءﺎ ﺟﻤ ﻣﻞﻓْﻀ ﺑِﺎﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮﺪٌ ﻳﺣتِ اﺎ ﻳ ﻟَﻢةﺮﺔَ ﻣﺎﯨ ﻣﺪِهﻤﺑِﺤ وﻪﺎنَ اﻟﺤﺒ ﺳ: ﺴﻤ ﻳﻴﻦﺣ وﺒِﺢﺼ ﻳﻴﻦ ﺣ ﻗَﺎلﻦﻣ
ﻪﻠَﻴ ﻋ زَادو اﺎ ﻗَﺎلﻣ
2692 / )رواه ﻣﺴﻠﻢ )اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺪﻋﺎء.
“Barang siapa yang berkata pada pagi dan sore hari: “Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya”,
sebanyak 100 kali, maka tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang mendapatkan karunia yang
lebih utama dari apa yang ia dapatkan kecuali seseorang yang berkata serupa atau yang
melebihkannya”. (HR. Muslim – Ad Dikr wa Du’a: 2692)
Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ﻮﻫ وﺎءﻤ اﻟﺴﻻ ﻓضِ ور اﻻ ﻓءَ ﺷﻪﻤ اﺳﻊ ﻣﺮﻀ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﻳﻪ اﻟﻢ ﺑِﺴ: ﻠَﺔ ﻟَﻴﻞ ﻛﺎءﺴﻣ ومﻮ ﻳﻞ ﻛﺎحﺒ ﺻ ﻓﻘُﻮلﺪٍ ﻳﺒ ﻋﻦﺎ ﻣﻣ
ء ﺷهﺮﻀ ﻳاتٍ ﻟَﻢﺮ ﻣ ﺛَﻼثﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤاﻟﺴ
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2689  رﻗﻢ،  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻓ( ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧ3388/ رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي )اﻟﺪﻋﻮات.
“Tidaklah seorang hamba berkata setiap pagi dan sore hari: “Tidaklah seorang hamba yang
berucap di pagi dan sore hari: “Dengan menyebut nama Allah yang dengan nama-Nya tidak akan
berbahaya apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, Dia-lah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”. Sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa bala’ yang datang tiba-tiba sampai
pagi, dan barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari sebanyak 3 kali, maka tidak ada
sesuatu pun yang akan membahayakannya”. (HR. Tirmidzi – Ad Da’awaat: 3388, Albani berkata di
dalam Shahih Sunan Tirmidzi hadits ini hasan shahih: 2689)
Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- jika masuk waktu sore beliau berucap:
ءَ ﺷﻞ ﻛَﻠ ﻋﻮﻫﺪُ وﻤ اﻟْﺤﻟَﻪﻠْﻚُ و اﻟْﻤﺎ ﻟَﻪﻴﻬ ﻓ ﻗَﺎلاهر ا ﻻ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪﺪَهﺣ وﻪﻻ اﻟ اﻟَﻪﻻ ا وﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻪﻠْﻚُ ﻟ اﻟْﻤﺴﻣاﻨَﺎ وﻴﺴأﻣ
ِﺮﺒْ اﻟﻮءﺳ وﻞﺴْ اﻟﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋاﺎ وﺪَﻫﻌﺎ ﺑِ ﻣﺷَﺮ وﻠَﺔ اﻟﻠﱠﻴﺬِهِ ﻫ ﺷَﺮﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋاﺎ وﺪَﻫﻌﺎ ﺑ ﻣﺮﺧَﻴ وﻠَﺔ اﻟﻠﱠﻴﺬِه ﻫﺎ ﻓ ﻣﺮﻟُﻚَ ﺧَﻴﺎﺳ اﻗَﺪِﻳﺮ
ﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻪﻠْﻚُ ﻟ اﻟْﻤﺢﺒﺻاﻨَﺎ وﺤﺒﺻﺎ اﻀﻳﻚَ ا ذَﻟ ﻗَﺎلﺢﺒﺻذَا ااﺮِ وﺬَابِ اﻟْﻘَﺒﻋﺬَابِ اﻟﻨﱠﺎرِ و ﻋﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋاو
4900/رواه ﻣﺴﻠﻢ
“Kami berada di sore hari, dan pada sore hari ini pula seluruh kerajaan hanya milik Allah, segala
puji bagi Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagiNya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan seluruh pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah
aku memohon kepada-Mu kebaikan apa yang ada pada malam hari ini dan kebaikan setelahnya,
dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa yang ada pada malam hari ini, dan keburukan
setelahnya. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan buruknya kesombongan, Ya
Allah aku berlindung kepada-Mu dari adzab di neraka dan adzab di kubur”. Dan jika untuk pagi
hari juga mengucapkan hal itu: “((Diganti dengan) kami berada di pagi hari, dan pada sore hari ini
pula seluruh kerajaan hanya milik Allah…)”. (HR. Muslim: 4900)
Pada saat Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- mengajar para sahabatnya beliau bersabda:
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“Jika salah seorang dari kalian berada di pagi hari hendaknya mengucapkan:
ﺎﻴﺑِﻚَ ﻧَﺤﻨَﺎ وﺤﺒﺻﺑِﻚَ اﻨَﺎ وﻴﺴﻣ ﺑِﻚَ اﻢ اﻟﻠﱠﻬﻘُﻞ ﻓَﻠْﻴﺴﻣذَا اا وﻴﺮﺼﻚَ اﻟْﻤﻟَﻴا وﻮتﺑِﻚَ ﻧَﻤﺎ وﻴﺑِﻚَ ﻧَﺤﻨَﺎ وﻴﺴﻣﺑِﻚَ اﻨَﺎ وﺤﺒﺻ ﺑِﻚَ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﻚَ اﻟﻨﱡﺸُﻮرﻟَﻴا وﻮتﺑِﻚَ ﻧَﻤو
2700  ﺑﺮﻗﻢ( ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ3391/رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي) اﻟﺪﻋﻮات
“Ya Allah karena-Mu kami berada di pagi hari dan karena-Mu kami berada di sore hari, karena-Mu
kami hidup, dan karena-Mu kami mati, dan kepada-Mu akan kembali”. Dan jika pada sore hari
maka hendaknya mengucapkan: “Ya Allah karena-Mu kami berada di sore hari dan karena-Mu
kami berada di pagi hari, karena-Mu kami hidup, dan karena-Mu kami mati, dan kepada-Mu akan
kembali”. (HR. Tirmidzi – Ad Da’awaat: 3391 dan dishahihkan oleh Albani: 2700)
Beliau juga telah mengajarkan kepada salah seorang sahabat agar mengucapkan:
( ﻦﻣ وِ ﻧَﻔْﺴ ﺷَﺮﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋ اﻧْﺖﻻ ا اﻟَﻪنْ ﻻ اﺪُ اﺷْﻬ اﻪﻴﻠﻣ وءَ ﺷﻞ ﻛباﻷرضِ راتِ وﻮﻤ اﻟﺴﺮ ﻓَﺎﻃةﺎداﻟﺸﱠﻬﺐِ و اﻟْﻐَﻴﻢﺎﻟ ﻋﻢاﻟﻠﱠﻬ
 ﻣﻀﺠﻌﻚﺧَﺬْتذَا اا وﺖﻴﺴﻣذَا اا وﺖﺤﺒﺻذَا ا ا ) ﻗُﻠْﻪ:  ( وﻗَﺎلﻪﻛﺮﺷﻄَﺎنِ وِ اﻟﺸﱠﻴ) ﺷَﺮ
2701  ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي رﻗﻢ ﻓ( وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ3392/رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي) اﻟﺪﻋﻮات
“Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nampak, Pencipta langit dan bumi, Tuhan
dari segala sesuatu dan pemiliknya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah)
kecuali Engkau, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan diriku dan dari keburukan syetan dan
sekutunya”, lalu beliau bersabda: “Ucapkanlah kalimat tersebut di pagi dan sore hari dan jika
menjelang tidur”. (HR. Tirmidzi – Ad Da’awaat: 3392 dan telah dishahihkan oleh Albani di dalam
Shahih Sunan Tirmidzi: 2701)
Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- belum pernah meninggalkan doa-doa tersebut pada
waktu sore dan pada waktu pagi:
ﻗَﺎل وﺗرﻮ ﻋﺘُﺮ اﺳﻢ اﻟﻠﱠﻬﺎﻟﻣ وﻠﻫا وﺎيﻧْﻴد و دِﻳﻨﺔَ ﻓﻴﺎﻓاﻟْﻌ وﻔْﻮﻟُﻚَ اﻟْﻌﺎﺳ اّﻧ اﻢ اﻟﻠﱠﻬةﺮاﻵﺧﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﺔَ ﻓﻴﺎﻓﻟُﻚَ اﻟْﻌﺎﺳ اّﻧ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
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ْنﻚَ اﺘﻈَﻤﻮذُ ﺑِﻌﻋا وﻗ ﻓَﻮﻦﻣ وﺎﻟﻤ ﺷﻦﻋ وﻴﻨﻤ ﻳﻦﻋ و ﺧَﻠْﻔﻦﻣ وﺪَي ﻳﻦﻴ ﺑﻦ ﻣﻔَﻈْﻨ اﺣﻢ اﻟﻠﱠﻬﺎﺗﻋو رﻦآﻣ واﺗرﻮﺎنُ ﻋﺜْﻤﻋ
ﺘ ﺗَﺤﻦ ﻣﻏْﺘَﺎلا
4239  داود ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ أﺑ ﻓ ( وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ5074/ رواه أﺑﻮ داود ) اﻷدب.
“Ya Allah sungguh aku mohon kepada-Mu keselamatan di dunia dan di akhirat, Ya Allah sungguh
aku memohon kepada-Mu pengampunan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku
dan hartaku. Ya Allah tutuplah auratku. Dan Utsman berkata: “aurat-auratku”, dan berilah rasa
aman pada pada kegelisahanku, Ya Allah jagalah aku dari depan, dari belakang, dari sisi kanan,
dari sisi kiri, dan dari sisi atas. Dan aku berlindung dengan keagungan-Mu serangan dari arah
bawahku”. (HR. Abu Daud – Bab Adab: 5074 dan telah ditashih oleh Albani dalam Shahih Sunan
Abu Daud: 4239)
Demikian juga sabda beliau lainnya,
( ﻴﻦﺛَﻼﺛًﺎ ﺣ وﺒِﺢ ﺗُﺼﻴﻦﺎ ﺛَﻼﺛًﺎ ﺣﻴﺪُﻫ ( ﺗُﻌﻧْﺖﻻ ا اﻟَﻪﺮِ ﻻ اﺬَابِ اﻟْﻘَﺒ ﻋﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋ اّﻧ اﻢاﻟْﻔَﻘْﺮِ اﻟﻠﱠﻬﻔْﺮِ وْ اﻟﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋ اّﻧ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﺴ" ﺗُﻤ
4245 داود ﺣﺴﻦ اﻹﺳﻨﺎد رﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ أﺑ ﻓ( ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧ5090/رواه أﺑﻮ داود ) اﻷدب
“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah aku berlindung
kepada-Mu dari adzab kubur, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau”, diulangi tiga
kali di waktu pagi dan tiga kali di waktu sore”. (HR. Abu Daud – Adab Mufrad: 5090. Albani berkata
di dalam Shahih Sunan Abu Daud: Sanadnya hasan: 424)
Sabda beliau juga:
ﻪﺎﺗﻤﻠ ﻛﺪَادﻣ وﻪﺷﺮزِﻧَﺔَ ﻋ وﻪﺎ ﻧَﻔْﺴرِﺿ وﻪ ﺧَﻠْﻘﺪَد ﻋﺪِهﻤﺑِﺤ وﻪﺎنَ اﻟﺤﺒﺳ
 اﻟﺼﺒﺎح وﻫﺬا ﻳﻘﺎل ﻓ. (4905 / رواه ﻣﺴﻠﻢ ) اﻟﺬﻛﺮ واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر.
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“Maha suci Allah, segala puji bagi-Nya sejumlah ciptaan-Nya, keridhoan-Nya, keagungan ‘arsyNya, dan banyaknya kalimat-kalimat-Nya”. (HR. Muslim – Ad Dzikr wal Istighfar: 4905) ini dibaca
pada pagi hari.
Sebagai tambahan bisa dirujuk pada jawaban soal nomor: 3064 tertera juga pada sebagaian buku
dzikir yang shahih.
Wallahu A’lam
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