217496 - Dzikir Pagi dan Petang
Pertanyaan

Saya berharap kiranya anda mengumpulkan semua hadits shahih yang berkaitan dengan dzikir
pagi dan petang sehingga akan menjadi rujukan harian kami tentang dzikir pagi dan petang.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Ini ada ringkasan yang bermanfaat yang dapat mengumpulkan hadits-hadits shahih yang
berkaitan dengan dzikir pagi dan sore:
Bukhori (6306) telah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus –radhiyallahu ‘anhu-, dari Nabi
–shallallahu ‘alihi wa sallam-:
ﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋ ا، ﺖﺘَﻄَﻌﺎ اﺳﺪِكَ ﻣﻋوﺪِكَ وﻬ ﻋَﻠﻧَﺎ ﻋا و، َﺪُكﺒﻧَﺎ ﻋا و ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨ،َ ﻧْﺖ ا اﻟَﻪ ا ﻻِﺑ رﻧْﺖ اﻢ اﻟﻠﱠﻬ: نْ ﺗَﻘُﻮلﻐْﻔَﺎرِ اﺘﺳِﺪُ اﻴﺳ
ﻧْﺖ ا ا اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮﻐْﻔ ﻳ ﻻﻧﱠﻪ ﻓَﺎ،  ﻟﺮ ﻓَﺎﻏْﻔِ ﻟَﻚَ ﺑِﺬَﻧْﺒﻮءﺑا و، َﻠﻚَ ﻋﺘﻤﻌ ﻟَﻚَ ﺑِﻨﻮءﺑ ا، ﺖﻨَﻌﺎ ﺻِ ﻣﺷَﺮ
 ﻗَﺎل:
، ﺎ ﺑِﻬﻦﻮﻗ ﻣﻮﻫ وﻞ اﻟﻠﱠﻴﻦﺎ ﻣ ﻗَﺎﻟَﻬﻦﻣ و، ﻨﱠﺔ اﻟﺠﻞﻫ اﻦ ﻣﻮ ﻓَﻬ، ﺴﻤنْ ﻳ اﻞ ﻗَﺒﻪﻣﻮ ﻳﻦ ﻣﺎت ﻓَﻤ، ﺎﻨًﺎ ﺑِﻬﻮﻗﺎرِ ﻣ اﻟﻨﱠﻬﻦﺎ ﻣ ﻗَﺎﻟَﻬﻦﻣو
ﻨﱠﺔ اﻟﺠﻞﻫ اﻦ ﻣﻮ ﻓَﻬ، ﺒِﺢﺼنْ ﻳ اﻞ ﻗَﺒﺎتﻓَﻤ
“Sayyid Istighfar hendaknya anda mengatakan: “Ya Allah Engkau adalah Tuhan kami, tiada Tuhan
(yang berhak disembah) kecuali Engkau, Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu,
dan aku berada di dalam janjimu sesuai dengan kemampuanku, aku berlindung kepada-Mu dari
keburukan dari yang telah aku perbuat, aku akan kembali kepada-Mu dengan nikmat-Mu
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kepadaku, dan aku akan kembali kepada-Mu dengan dosaku, maka ampunilah diriku; karena tidak
ada yang mampu mengampuni semua dosa kecuali Engkau".
Beliau bersabda:
“Barang siapa yang membacanya pada siang hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal
dunia pada hari tersebut sebelum masuk waktu sore, maka ia termasuk ahli surga, dan barang
siapa yang membacanya pada malam hari sedang ia meyakininya, lalu ia meninggal dunia
sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga”.
Muslim (2692) telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: “Ada seorang lakilaki telah mendatangi Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ٌﺪﺣ ا ا،  ﺑِﻪﺎءﺎ ﺟﻤ ﻣﻞﻓْﻀ ﺑِﺎ، ﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮﺪٌ ﻳﺣتِ اﺎ ﻳ ﻟَﻢ، ةﺮﺔَ ﻣﺎﯨ ﻣ، ﺪِهﻤﺑِﺤ وﻪﺎنَ اﻟﺤﺒ ﺳ: ﺴﻤ ﻳﻴﻦﺣ وﺒِﺢﺼ ﻳﻴﻦ ﺣ: ﻗَﺎلﻦﻣ
ﻪﻠَﻴ ﻋ زَادو ا، ﺎ ﻗَﺎل ﻣﺜْﻞ ﻣﻗَﺎل
“Barang siapa yang berkata di pagi dan sore hari: “Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya” (100
x) Tidak seorang pun pada hari kiamat yang datang dengan karunia terbaik, kecuali seseorang
yang berkata sama dengan kalimat di atas atau yang menambahkannya”.
Muslim (2709) telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: “Ada seseorang yang
telah datang kepada Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- seraya berkata:
ﺎِ ﻣ ﺷَﺮﻦﺎتِ ﻣ اﻟﺘﱠﺎﻣﻪﺎتِ اﻟﻤﻠِﻮذُ ﺑﻋ ا: ﺖﻴﺴﻣ اﻴﻦ ﺣ،  ﻗُﻠْﺖﺎ ﻟَﻮﻣ ) ا:  ﻗَﺎل، َﺔﺎرِﺣ اﻟْﺒبٍ ﻟَﺪَﻏَﺘْﻨﻘْﺮ ﻋﻦ ﻣﻴﺖﺎ ﻟَﻘ ﻣﻪ اﻟﻮلﺳﺎ رﻳ
َكﺮ ﺗَﻀ ﻟَﻢ، ﺧَﻠَﻖ
“Wahai Rasulullah, tadi malam saya bertemu kala jengking dan telah menyengatku”, beliau
bersabda: “Kalau saja kamu berkata pada sore hari: “Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah
yang sempurna dari keburukan ciptaan-Nya”, maka tidak akan mencelakaimu”.
Imam Ahmad (6812) dan Tirmidzi (3529) di dalam sunannya telah meriwayatkan dan telah
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menghasankannya:
ﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦ ﻣﺖﻌﻤﺎ ﺳﺪِّﺛْﻨَﺎ ﻣ ﺣ:  ﻟَﻪ ﻓَﻘُﻠْﺖ، ِﺎص اﻟْﻌﻦﺮِو ﺑﻤ ﻋﻦ ﺑﻪﺪَ اﻟﺒ ﻋﺖﺗَﻴ ا:  ﻗَﺎلاﻧﺮﺒﺪٍ اﻟْﺤاﺷ رِﺑ اﻦﻋ
ٍﺮﺎ ﺑﺑنﱠ ا ا: ﺎﻴﻬذَا ﻓﺎ ﻓَﺎﻴﻬ ﻓت ﻓَﻨَﻈَﺮ. ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻟﺘَﺐﺎ ﻛﺬَا ﻣ ﻫ:  ﻓَﻘَﺎل، ًﻴﻔَﺔﺤ ﺻﺪَي ﻳﻦﻴ ﺑَﻟْﻘ ﻓَﺎ. ﻠﱠﻢﺳو
، ٍﺮﺎ ﺑﺑﺎ ا ) ﻳ: ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻟَﻪ ؟ ﻓَﻘَﺎلﺖﻴﺴﻣذَا اا وﺖﺤﺒﺻذَا ا اﻗُﻮلﺎ ا ﻣﻨﻤّﻠ ﻋﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ ﻗَﺎلﺪِّﻳﻖاﻟﺼ
ﻦﻣ و، ِ ﻧَﻔْﺴ ﺷَﺮﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋ ا، ﻪﻴﻠﻣ وءَ ﺷﻞ ﻛب رﻧْﺖ ا اﻟَﻪ ا ، ةﺎداﻟﺸﱠﻬﺐِ و اﻟْﻐَﻴﻢﺎﻟ ﻋ، ِضرااتِ وﻮﻤ اﻟﺴﺮ ﻓَﺎﻃﻢ اﻟﻠﱠﻬﻗُﻞ
ﻢﻠﺴ ﻣَﻟ اهﺮﺟ اوا اﻮء ﺳ ﻧَﻔْﺴَﻠ ﻋﻗْﺘَﺮِفنْ اا و، ﻪﻛﺮﺷﻄَﺎنِ وِ اﻟﺸﱠﻴﺷَﺮ
“Dari Abu Rasyid Al Jubrani berkata: “Saya telah mendatangi Abdullah bin Amr bin Ash saya
bertanya kepada beliau”, maka saya jawab: “Tolong ceritakan kepada kami apa yang anda dengar
dari Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- lalu diberikan kepada saya selembar tulisan seraya
berkata: “Inilah yang dituliskan Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- kepada saya”. Maka saya
melihatnya dan yang tertera adalah bahwa Abu Bakar As Shiddiq berkata: “Wahai Rasulullah,
ajarkanlah kepada kami apa sebaiknya kami ucapkan di pagi dan sore hari ?”, maka beliau
bersabda: “Wahai Abu Bakar, ucapkanlah: “Ya Allah Yang Maha Pencipta langit dan bumi, Maha
Mengetahui yang ghaib dan yang nampak, tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau,
Tuhan segala sesuatu dan Raja mereka, aku berindung kepada-Mu dari keburukan diriku, dan dari
keburukan syetan dan sekutunya, dan aku (berlindung kepada-Mu) dari mengerjakan keburukan
atau aku menyeret (keburukan itu) kepada muslim lainnya”.
Abu Daud (5074) telah meriwayatkan dari Ibnu Umar berkata: “
ﺎ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺔَ ﻓﻴﺎﻓﻟُﻚَ اﻟْﻌﺎﺳ اّﻧ اﻢ ) اﻟﻠﱠﻬ: ﺒِﺢﺼ ﻳﻴﻦﺣ و، ﺴﻤ ﻳﻴﻦ ﺣ، ِاتﻮ اﻟﺪﱠﻋءﻮﺪَعُ ﻫ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻦ ﻳﻟَﻢ
ﻦ ﻣﻔَﻈْﻨ اﺣﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ﺎﺗﻋو رﻦآﻣ واﺗرﻮ ﻋﺘُﺮ اﺳﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ﺎﻟﻣ وﻠﻫا وﺎيﻧْﻴد و دِﻳﻨﺔَ ﻓﻴﺎﻓاﻟْﻌ وﻔْﻮﻟُﻚَ اﻟْﻌﺎﺳ اّﻧ اﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ةﺮﺧاو
ﺘ ﺗَﺤﻦ ﻣﻏْﺘَﺎلنْ اﻚَ اﺘﻈَﻤﻮذُ ﺑِﻌﻋا و، ﻗ ﻓَﻮﻦﻣ و، ﺎﻟﻤ ﺷﻦﻋ و، ﻴﻨﻤ ﻳﻦﻋ و،  ﺧَﻠْﻔﻦﻣ و، ﺪَي ﻳﻦﻴﺑ
 "ﺻﺤﻴﺢ اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد" وﻏﻴﺮه ﻓوﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
“Tidaklah Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- meninggalkan semua doa ini di sore dan pagi
hari: “Ya Allah, sungguh saya memohon kepada-Mu keselamatan di dunia dan akhirat, Ya Allah,
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sungguh saya memohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku,
keluarga dan hartaku, Ya Allah tutuplah auratku, berilah rasa aman pada kegelisahanku, Ya Allah
jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atas serta aku berlindung dengan
keagungan-Mu serangan dari bawah”. (Dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Adab Mufrad dan
yang lainnya)
Abu Daud (5068), Tirmidzi (3391) dan Nasa’i dalam Al Kubro (10323) dari Abu Hurairah dari
Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bahwa beliau pada pagi hari berucap:
، ﻨَﺎﺤﺒﺻﺑِﻚَ ا و، ﻨَﺎﻴﺴﻣ ﺑِﻚَ اﻢ اﻟﻠﱠﻬ:  ﻗَﺎلﺴﻣذَا اا وﻚَ اﻟﻨﱡﺸُﻮرﻟَﻴا و، ﻮتﺑِﻚَ ﻧَﻤ و، ﺎﻴﺑِﻚَ ﻧَﺤ و، ﻨَﺎﻴﺴﻣﺑِﻚَ ا و، ﻨَﺎﺤﺒﺻ ﺑِﻚَ اﻢاﻟﻠﻬ
ﻴﺮﺼﻚَ اﻟْﻤﻟَﻴا و، ﻮتﺑِﻚَ ﻧَﻤ و، ﺎﻴﺑِﻚَ ﻧَﺤو
 "ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓ "وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.
“Ya Allah dengan-Mu kami berada di pagi hari, dan dengan-Mu kami berada di sore hari, dan
dengan-Mu kami hidup, dengan-Mu kami meninggal, dan kepada-Mu kami kembali”. Dan pada
sore hari beliau berucap: “Ya Allah dengan-Mu kami berada di sore hari, dan dengan-Mu kami
berada di pagi hari, dan dengan-Mu kami hidup, dengan-Mu kami meninggal, dan kepada-Mu kami
kembali”. (Dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Tirmidzi)
Al Bukhori (6040) telah meriwayatkan dari Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu- bahwa
Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ِﺸْﺮ ﻋﺪْل ﻋ ﻟَﻪﺎﻧَﺖ ؛ ﻛةﺮﺔَ ﻣﺎﯨ ﻣمﻮ ﻳ ﻓ،  ﻗَﺪِﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛَﻠ ﻋﻮﻫﺪُ وﻤ اﻟْﺤﻟَﻪﻠْﻚُ و اﻟْﻤ ﻟَﻪ،  ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪ ﺪَهﺣ وﻪ اﻟ اﻟَﻪ ا  ﻗَﺎلﻦﻣ
ٌﺪﺣتِ اﺎ ﻳﻟَﻢ و، ﺴﻤ ﻳﺘﱠﻚَ ﺣ ذَﻟﻪﻣﻮﻄَﺎنِ ﻳ اﻟﺸﱠﻴﻦزًا ﻣﺮ ﺣ ﻟَﻪﺎﻧَﺖﻛ و، ﺔِﯩﻴﺔُ ﺳﺎﯨ ﻣﻨْﻪ ﻋﺖﻴﺤﻣ و، ﻨَﺔﺴﺔُ ﺣﺎﯨ ﻣ ﻟَﻪﺐﺘﻛ و، ٍرِﻗَﺎب
ﻨْﻪ ﻣﺜَﺮﻛ اﻞﻤ ﻋﻞﺟ ر ا، ﺎءﺎ ﺟﻤ ﻣﻞﻓْﻀﺑِﺎ
“Barang siapa yang berucap: “Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah semata,
tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kekuasaan, segala puji hanya bagi-Nya, Dia-lah yang Maha
Kuasa atas segala sesuatu. Dalam satu hari dibaca 100 kali, maka baginya sama dengan
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(memerdekakan) 10 budak, dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 keburukan, dia
akan dijaga dari syetan pada hari itu sampai sore hari, dan tidak ada seorang pun yang datang
mendapatkan yang lebih utama dari apa yang dia kerjakan, kecuali seseorang yang melakukan
yang lebih banyak darinya”.
Abu Daud (5077) telah meriwayatkan dari Abi Ayyasy bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi
wa sallam- bersabda:
ِﻟَﺪ وﻦ ﻣﺔﻗَﺒ رﺪْل ﻋﺎنَ ﻟَﻪ ﻛ، ﻗَﺪِﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛَﻠ ﻋﻮﻫ و،ُﺪﻤ اﻟْﺤﻟَﻪ و،ُﻠْﻚ اﻟْﻤ ﻟَﻪ، ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪ ﺪَهﺣ وﻪ اﻟ اﻟَﻪ ا :ﺢﺒﺻذَا ا ا ﻗَﺎلﻦﻣ
،ﺴﻤ ﻳﺘﱠﻄَﺎنِ ﺣ اﻟﺸﱠﻴﻦزٍ ﻣﺮ ﺣﺎنَ ﻓﻛ و،ٍﺎتﺟر دﺸْﺮ ﻋ ﻟَﻪﻊﻓر و،ٍﺎتِﯩﻴ ﺳﺸْﺮ ﻋﻨْﻪﻂﱠ ﻋﺣ و،ٍﻨَﺎتﺴ ﺣﺸْﺮ ﻋ ﻟَﻪﺐﺘﻛ و،ﻴﻞﺎﻋﻤﺳا
ﺒِﺢﺼ ﻳﺘﱠﻚَ ﺣ ذَﻟﺜْﻞ ﻣﺎنَ ﻟَﻪ ﻛﺴﻣذَا اﺎ انْ ﻗَﺎﻟَﻬاو
 داود "ﺻﺤﻴﺢ أﺑ ﻓﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
Barang siapa yang berkata pada pagi hari: “Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Dia-lah pemilik kekuasaan, segala puji bagi-Nya, Dia Maha
Kuasa atas segala sesuatu”, maka baginya sama dengan (memerdekakan) budak dari keturunan
Nabi Ismail, dan dicatat baginya 10 kebaikan dan dihapus darinya 10 keburuan dan diangkat
baginya 10 derajat. Dia juga akan dijaga dari syetan sampai sore, dan jika dia ucapkan pada sore
hari maka (fadhilahnya) sama seperti itu sampai pagi”. (Dishahihkan oleh Albani dalam Shahih
Abu Daud)
An Nasa’i (227) di dalam Al Kubro dari Anas bin Malik berkata: “Nabi –shallallahu ‘alaihi wa
sallam- bersabda kepada Fatimah:
ﻧ ﺷَﺎ ﻟﺢﻠﺻ ا، ﻴﺚﺘَﻐﺳﻚَ اﺘﻤﺣ ﺑِﺮﻮمﺎ ﻗَﻴ ﻳﺎ ﺣ ﻳ: ِﺖﻴﺴﻣذَا ااﺖِ وﺤﺒﺻذَا ا انْ ﺗَﻘُﻮﻟ ا، ﻴﻚِ ﺑِﻪوﺻﺎ ا ﻣﻌﻤنْ ﺗَﺴﻚِ اﻨَﻌﻤﺎ ﻳﻣ
ﻦﻴﻓَﺔَ ﻋ ﻃَﺮ ﻧَﻔْﺴَﻟ اﻠْﻨَ ﺗ و، ﻠﱠﻪﻛ
227) " "اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓ(وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
“Apa yang mengahalangimu untuk mendengarkan apa yang aku wasiatkan agar kamu
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mengucapkan di waktu pagi dan sore hari: “Wahai Dzat Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri
sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta tolong, perbaikilah urusanku semuanya, dan jangan
Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekedip mata”. (Dihasankan oleh
Albani di dalam Ash Shahihah: 227)
Muslim (2723) telah meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud berkata: “Bahwa Nabi –shallallahu ‘alaihi
wa sallam- pada sore hari bersabda:
ِب ر،  ﻗَﺪِﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛَﻠ ﻋﻮﻫﺪُ وﻤ اﻟْﺤﻟَﻪﻠْﻚُ و اﻟْﻤ ﻟَﻪ،  ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪ ﺪَهﺣ و، ﻪ اﻟ اﻟَﻪ ا ﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ و، ﻪﻠْﻚُ ﻟ اﻟْﻤﺴﻣاﻨَﺎ وﻴﺴﻣا
ﻞﺴْ اﻟﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋِ اب ر، ﺎﺪَﻫﻌﺎ ﺑِ ﻣﺷَﺮ وﻠَﺔ اﻟﻠﱠﻴﺬِه ﻫﺎ ﻓِ ﻣ ﺷَﺮﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋا و، ﺎﺪَﻫﻌﺎ ﺑ ﻣﺮﺧَﻴ وﻠَﺔ اﻟﻠﱠﻴﺬِه ﻫﺎ ﻓ ﻣﺮﻟُﻚَ ﺧَﻴﺎﺳا
ﻪﻠْﻚُ ﻟ اﻟْﻤﺢﺒﺻاﻨَﺎ وﺤﺒﺻ ا: ﺎﻀﻳﻚَ ا ذَﻟ ﻗَﺎلﺢﺒﺻذَا ااﺮِو اﻟْﻘَﺒﺬَابٍ ﻓﻋ اﻟﻨﱠﺎرِ وﺬَابٍ ﻓ ﻋﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋِ اب ر، ِﺮﺒْ اﻟﻮءﺳو
“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…).
Ahmad (18967) telah meriwayatkan dari pembantu Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallamberkata: “Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺪٍ ﺻﻤﺤﺑِﻤ و،  دِﻳﻨًﺎمَﺳﺑِﺎ و، ﺎﺑ رﻪ ﺑِﺎﻟﻴﺖﺿ ر: ٍاتﺮ ﻣثََ ﺛﺴﻤ ﻳﻴﻦﺣ وﺒِﺢﺼ ﻳﻴﻦ ﺣﻘُﻮل ﻳﻢﻠﺴﺪٍ ﻣﺒ ﻋﻦﺎ ﻣﻣ
ﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳﻪﻴﺿﺮنْ ﻳ اﻪ اﻟَﻠﺎ ﻋﻘﺎنَ ﺣ ﻛ ا، ﺎ ﻧَﺒِﻴﻠﱠﻢﺳو
وﺻﺤﺤﻪ ﻟﻐﻴﺮه ﻣﺤﻘﻘﻮ اﻟﻤﺴﻨﺪ.

6/9

“Tidaklah seorang hamba yang muslim berucap pada pagi dan sore hari sebanyak tiga kali: “Aku
telah ridho kepada Allah sebagai Tuhan, dengan Islam sebagai agama, dengan Muhammad
–shallallahu ‘alaihi wa sallam- sebagai Nabi”, maka dia mendapatkan hak keridhoan Allah pada
hari kiamat”. (Oleh para peneliti Musnad dikategorikan sebagai hadits Shahih li Ghoirihi)
Dari Abdullah bin Khubaib –radhiyallahu ‘anhu- bahwa Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda kepadanya:
ءَ ﺷﻞ ﻛﻦﻴﻚَ ﻣﻔَ ﺗ، ٍاتﺮ ﻣث ﺛَﻼﺒِﺢﺗُﺼ وﺴ ﺗُﻤﻴﻦ ﺣ، ﻦِذَﺗَﻴﻮﻌاﻟﻤ و، " ٌﺪﺣ اﻪ اﻟﻮ ﻫ " ﻗُﻞ: ﻗُﻞ
 "ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺣﺴﻨﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓ، (107 "اﻷذﻛﺎر" )ص وﺻﺤﺤﻪ اﻟﻨﻮوي ﻓ. (5082)  وأﺑﻮ داود، ( وﺻﺤﺤﻪ3575) رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي
 "ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓ واﻷﻟﺒﺎﻧ، (2/345) "ﺎر"اﻷﻓ.
“Katakanlah: “Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa” (surat Al-Ikhlas), dan kedua surat
perlindungan (surat Al-Falaq dan An-Nas), pada waktu sore dan pagi hari sebanyak 3x, dan kamu
akan dicukupkan dari segala sesuatu”. (HR. Tirmidzi: 3575 dan telah dishahihkannya, dan Abu
Daud: 5082 dan telah dishahihkan oleh Nawawi di dalam Al Adzkar: 107 dan telah dihasankan oleh
Ibnu Hajar dalam Nataij Al Afkar: 2/345 dan Albani di dalam Shahih Tirmidzi)
Dari Utsman bin Aﬀan –radhiyallahu ‘anhu- berkata: “Saya telah mendengar Rasulullah
–shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ءَةُ ﺑﺎ ﻓَﺠﻪﺒ ﺗُﺼاتٍ ﻟَﻢﺮ ﻣثََ ﺛﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤ اﻟﺴﻮﻫ وﺎءﻤ اﻟﺴ ﻓضِ ور ا ﻓءَ ﺷﻪﻤ اﺳﻊ ﻣﺮﻀ ﻳ  اﻟﱠﺬِيﻪ اﻟﻢ ﺑِﺴ:  ﻗَﺎلﻦﻣ
ﺴﻤ ﻳﺘﱠ ﺣءَةُ ﺑﺎ ﻓَﺠﻪﺒ ﺗُﺼ ﻟَﻢ، ٍاتﺮ ﻣثََ ﺛﺒِﺢﺼ ﻳﻴﻦﺎ ﺣ ﻗَﺎﻟَﻬﻦﻣ و، ﺒِﺢﺼ ﻳﺘﱠﺣ
5088) (رواه أﺑﻮ داود
“Barang siapa yang berkata: “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
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pagi, dan barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari sebanyak 3 kali, maka tidak akan
terkena bala’ sampai sore”. (HR. Abu Daud: 5088)
Tirmidzi (3388) telah meriwayatkan dengan redaksi sebagai berikut:
ﻮﻫ وﺎءﻤ اﻟﺴ ﻓضِ ور ا ﻓءَ ﺷﻪﻤ اﺳﻊ ﻣﺮﻀ ﻳ  اﻟﱠﺬِيﻪ اﻟﻢ ﺑِﺴﻠَﺔ ﻟَﻴﻞ ﻛﺎءﺴﻣ ومﻮ ﻳﻞ ﻛﺎحﺒ ﺻ ﻓﻘُﻮلﺪٍ ﻳﺒ ﻋﻦﺎ ﻣﻣ
ءَ ﺷهﺮﻀ ﻳاتٍ ؛ ﻟَﻢﺮ ﻣثََ ﺛ، ﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤاﻟﺴ
 داود " ﺻﺤﻴﺢ أﺑ ﻓ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ،(2/338) "  " زاد اﻟﻤﻌﺎد وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓ.  ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺮﻳﺐ: وﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي
".
“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”. (Tirmidzi berkata:
hadits ini hasan shahih gharib, dan dishahihkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Zaadul Ma’ad: 2/338
dan dishahihkan oleh Albani di dalam Shahih Abu Daud).
Abu Daud (5081) telah meriwayatkan dari Abu Darda’ –radhiyallahu ‘anhu- berkata:
ﺎ ﻣﻪ اﻟﻔَﺎه ﻛ، ٍاتﺮ ﻣﻊﺒ ﺳ، ﻴﻢﻈشِ اﻟْﻌﺮ اﻟْﻌب رﻮﻫ وﻠْﺖﻛ ﺗَﻮﻪﻠَﻴ ﻋ، ﻮ ﻫ اﻟَﻪ ا ﻪ اﻟِﺒﺴ ﺣ، ﺴﻣذَا اا وﺢﺒﺻذَا ا ا ﻗَﺎلﻦﻣ
ﻪﻤﻫا
ﻪد إﺳﻨﺎده اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟ وﻗﺪ ﺟﻮ، ﻢ اﻟﺮﻓﻊوﻫﺬا ﻣﻮﻗﻮف ﻟﻪ ﺣ
“Barang siapa yang berkata jika pada pagi dan sore hari: “Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan
(yang berhak disembah) kecuali Dia (Allah), kepada-Nya aku bertawakkal, Dia-lah Rabnya ‘Arsy
yang agung”. Sebanyak 3 kali, maka Allah akan mencukupkannya apa yang menjadi
perhatiannya”. (Hadits ini mauquf namun berkedudukan marfu’, sanadnya sudah dianggap baik
oleh Syiekh Abdul Aziz bin Baaz –rahimahullah-)
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Muslim (2726) telah meriwayatkan dari Juwairiyyah bahwa Nabi –shallallahu ‘alaihi wa
sallam- telah keluar dari rumahnya pada waktu subuh untuk melaksanakan shalat subuh,
sementara Juwairiyah berada di masjidnya (musholla rumah), kemudian beliau kembali pada
waktu dhuha sedang ia dalam keadaan duduk seraya beliau bersabda:
ثََ ﺛ، ٍﺎتﻤﻠ ﻛﻊﺑرﺪَكِ اﻌ ﺑ ﻟَﻘَﺪْ ﻗُﻠْﺖ: ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒ ﻗَﺎل، ﻢ ﻧَﻌ: ﺎ ؟ ﻗَﺎﻟَﺖﻬﻠَﻴﻗْﺘُﻚِ ﻋ ﻓَﺎرﺎلِ اﻟﱠﺘ اﻟْﺤَﻠﺎ زِﻟْﺖِ ﻋﻣ
ﻪﺎﺗﻤﻠ ﻛﺪَادﻣ وﻪﺷﺮزِﻧَﺔَ ﻋ وﻪﺎ ﻧَﻔْﺴرِﺿ وﻪ ﺧَﻠْﻘﺪَد ﻋ، ﺪِهﻤﺑِﺤ وﻪﺎنَ اﻟﺤﺒ ﺳ: ﻦزَﻧَﺘْﻬ ﻟَﻮمﻮﻨْﺬُ اﻟْﻴﺎ ﻗُﻠْﺖِ ﻣ ﺑِﻤ ۇزِﻧَﺖ ﻟَﻮ،ٍ اتﺮﻣ
“Kamu masih dalam kondisi yang sama semenjak aku tinggalkan tadi ?, ia menjawab: “Iya”. Nabi
–shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: “Aku telah membaca setelahmu empat kalimat, sebanyak
tiga kali. Kalau kalimat itu ditimbang dengan apa yang telah kamu baca sejek dari tadi maka akan
menyamainya: “Maha suci Allah dan dengan pujian kepada-Nya sebanyak makhluk-Nya, dan
keridhoan diri-Nya, dan beratnya ‘arsy dan banyaknya tinta kalimat-kalimat-Nya”.
Wallahu A’lam
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