145543 - Dzikir Tidur Yang Benar
Pertanyaan

Apa saja dzikir menjelang tidur yang benar dan yang dicontohkan oleh Rasulullah –shallallahu
‘alaihi wa sallam- ? saya ingin mengetahuinya dengan sempurna, Jazakumullah khairal jaza’

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Dzikir menjelang tidur yang sesuai dengan sunnah Nabi banyak sekali, sampai-sampai Imam
Nawawi –rahimahullah- berkata:
“Ketahuilah bahwa hadits-hadits dan atsar dalam bab ini sangat banyak, dan apa yang telah kami
sebutkan sudah cukup bagi seseorang yang diberikan kemampuan untuk mengamalkannya, akan
tetapi kami hapus selebihnya karena khawatir ada rasa bosan bagi yang mempelajarinya.
Kemudian pertama hendaknya manusia mengamalkan semua yang disebutkan dalam masalah ini,
namun jika belum memungkinkan maka dengan mencukupkan dengan apa yang mampu ia
kerjakan karena pentingnya”. (Al Adzkar: 95)
Kami kumpulkan di sini beberapa hadits shahih dalam masalah ini:
1. Meniupkan tiga surat perlindungan (Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas) pada kedua telapak
tangan
Dari ‘Aisyah –radhiyallahu ‘anha- ,
 و، ٌﺪﺣ اﻪ اﻟﻮ ﻫ ﻗُﻞ: ﺎﻴﻬِﻤ ﻓا ﻓَﻘَﺮ، ﺎﻴﻬِﻤ ﻓ ﻧَﻔَﺚ ﺛُﻢ، ﻪﻔﱠﻴ ﻛﻊﻤ ﺟ: ﻠَﺔ ﻟَﻴﻞ ﻛﻪاﺷﺮ ﻓَﻟى اوذَا اﺎنَ ا ﻛﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِنﱠ اﻟﻨﱠﺒا
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ﻦ ﻣﻞﻗْﺒﺎ اﻣ وﻬِﻪﺟو وﻪﺳا رَﻠﺎ ﻋ ﺑِﻬِﻤﺪَاﺒ ﻳ، ﺪِهﺴ ﺟﻦﺘَﻄَﺎعَ ﻣﺎ اﺳﺎ ﻣ ﺑِﻬِﻤﺢﺴﻤ ﻳ ﺛُﻢ، ِِ اﻟﻨﱠﺎسبﻮذُ ﺑِﺮﻋ ا ﻗُﻞ و، ِ اﻟْﻔَﻠَﻖبﻮذُ ﺑِﺮﻋ اﻗُﻞ
.  ﻧﻔﺦ ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻼ رﻳﻖ: اتٍ( اﻟﻨﻔﺚﺮ ﻣثََﻚَ ﺛ ذَﻟﻞﻔْﻌ ﻳ، ﺪِهﺴﺟ
5017 رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Bahwa Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- jika beranjak menuju tempat tidurnya setiap malam,
beliau memadukan kedua telapak tangannya, lalu meniupkan pada keduanya dan membaca pada
keduanya: (Katakanlah, bahwa Allah adalah Maha Esa, dan katakanlah, aku berlindung pada Rabb
waktu subuh, dan katakanlah, aku berlindung pada Rabb manusia) kemudian beliau mengusapkan
dengan keduanya apa yang terjangkau dari seluruh tubuhnya, beliau memulainya dari kepala,
wajah lalu seluruh tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak tiga kali”. (An Nafkhu adalah tiupan
lembut tanpa ludah)”. (HR. Bukhori: 5017)
1. Ayat Kursi
Dari Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu- berkata:
َﻨﱠﻚﻓَﻌر :  ﻓَﻘُﻠْﺖﺧَﺬْﺗُﻪ ﻓَﺎ، ﺎم اﻟﻄﱠﻌﻦﺜُﻮ ﻣﺤ ﻳﻞﻌ ﻓَﺠ، ٍ آتﺗَﺎﻧ ﻓَﺎ، َﺎنﻀﻣ رﺎة زَﻛﻔْﻆ ﺑِﺤﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻠَﻨﻛو
ﻪ اﻟﻦﻚَ ﻣﻠَﻴ ﻋالﺰ ﻳ ﻟَﻦ، ﺳﺮْﺔَ اﻟ آﻳاﻚَ ﻓَﺎﻗْﺮاﺷﺮ ﻓَﻟ اﺖﻳوذَا ا ا:  ‐ ﻓَﻘَﺎلﺪِﻳﺚ اﻟْﺤﺮ ‐ ﻓَﺬَﻛﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ رَﻟا
ٌﻄَﺎن ذَاكَ ﺷَﻴ، ﺬُوب ﻛﻮﻫﺪَﻗَﻚَ و ﺻ: ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒ ﻓَﻘَﺎل. ﺒِﺢ ﺗُﺼﺘﱠﻄَﺎنٌ ﺣﻚَ ﺷَﻴﺑﻘْﺮ ﻳ و، ٌﻆﺎﻓﺣ
2311() ) رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah mewakilkan kepadaku untuk menjaga harta zakat
Ramadhan, lalu ada orang yang datang meminta makanan, maka aku tangkap dan aku katakan:
“Saya pasti akan melaporkan kepada Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- lalu beliau
menyebutkan hadits. Maka orang itu berkata: “Jika kamu beranjak menuju tempat tidurmu maka
bacalah ayat kursi, maka kamu senantiasa akan ada yang menjaganya, dan tidak ada syetan
sampai pagi”. Maka Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: “Dia benar, meskipun dia
sebenarnya adalah pendusta, itulah syetan”. (HR. Bukhori: 2311)
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1. Dua ayat di akhir surat Al Baqarah
Dari Abu Mas’ud –radhiyallahu ‘anhu- berkata: “Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ﻔَﺘَﺎه ﻛﻠَﺔ ﻟَﻴ ﻓةﻘَﺮ اﻟْﺒةﻮرﺮِ ﺳ آﺧﻦ ﻣﻦﺘَﻴﻳ ﺑِﺎا ﻗَﺮﻦﻣ
)808) ( وﻣﺴﻠﻢ5009) رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surat Al Baqarah pada malam hari, maka
keduanya sudah cukup baginya”. (HR. Bukhori: 5009 dan Muslim: 808)
Para ulama berbeda pendapat tentang arti dari “Kafataahu”, sebagian mengatakan: (Dicukupkan)
dari bencana pada malam harinya, sebagian lainnya berpendapat: Dicukupkan dari qiyamul lail,
dan boleh juga mengandung kedua makna tersebut, wallahu a’lam.
1. Surat Al Kaaﬁrun
Dari Naufal Al Asyja’i –radhiyallahu ‘anhu- berkata: “Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda kepadaku:
ِكﺮّ اﻟﺸﻦةٌ ﻣاءﺮ ﻓﺈﻧﱠﻬﺎ ﺑ، ﻬﺎﺘﻤ ﺧﺎﺗ ﻋﻠ ﻧَﻢونَ ( ﺛُﻢﺮﺎﻓﻬﺎ اﻟ ﻳﺎ أﻳ ) ﻗُﻞ: اﻗْﺮأ
3/61 "ﺎر "ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓ( وﺣﺴﻨﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓ5055) رواه أﺑﻮ داود
“Bacalah: “Katakanlah Wahai orang-orang kaﬁr”, kemudian tidurlah setelah selesai membacanya,
karena surat itu akan membebaskan dari kesyirikan”. (HR. Abu Daud: 5055 dan dihasankan oleh
Ibnu Hajar di dalam Nataij Al Afkaar: 3/61)
1. Surat Al Isra’
Dari ‘Aisyah –radhiyallahu ‘anha- berkata:

3 / 10

ﺮﻣاﻟﺰ وﻴﻞاﺋﺳﺮ اﻨ ﺑاﻘﺮ ﻳﺘﱠ ﺣﻨَﺎم ﻻ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻠَﻴﻪ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِﺎنَ اﻟﻨﱠﺒﻛ
3/65) "ﺎر "ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓﻨﻪ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓ وﺣﺴ.  ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: ( وﻗﺎل3402) رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي
“Bahwa Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- tidak tidur sampai membaca surat Bani Israil dan Az
Zumar”. (HR. Tirmidzi: 3402 dan ia berkata: hadits hasan. Dan dihasankan oleh Al Haﬁdz Ibnu
Hajar di dalam Nataij Al Afkaar: 3/65)
1. Surat Az Zumar
Dalilnya adalah hadits yang telah disebutkan di atas.
1. Dengan nama-Mu Ya Allah, aku mati dan aku hidup.
Dari Khudzaifah bin Al Yaman –radhiyallahu ‘anhu- berkata:
 اﻟﱠﺬِيﻪﺪُ ﻟﻤ اﻟْﺤ ﻗَﺎلﻪﻨَﺎﻣ ﻣﻦﻘَﻆَ ﻣﺘَﻴذَا اﺳاﺎ وﻴﺣا وﻮتﻣ اﻢﻚَ اﻟﻠﱠﻬﻤ ﺑِﺎﺳ ﻗَﺎلﻨَﺎمنْ ﻳ اادرذَا ا اﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِﺎنَ اﻟﻨﱠﺒﻛ
 اﻟﻨﱡﺸُﻮرﻪﻟَﻴاﺎﺗَﻨَﺎ وﻣﺎ اﺪَ ﻣﻌﺎﻧَﺎ ﺑﻴﺣا
6324() رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Bahwa Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- jika beliau ingin tidur beliau berkata: “Dengan namaMu Ya Allah, aku mati dan aku hidup, dan jika beliau bangun dari tidur beliau berkata: “Segala puji
bagi Allah Yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada-Nya lah kami
dikembalikan”. (HR. Bukhori: 6324)
1. Ya Allah aku pasrahkan jiwaku kepada-Mu dan aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku
pasrahkan urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu, karena cinta dan
takut kepada-Mu, tidak ada tempat kembali dan tempat keselamatan kecuali dari-Mu, aku
beriman dengan kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan dengan Nabi-Mu yang telah
Engkau utus.
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Dari Al Barra’ bin ‘Azib berkata: “Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ﺖﺿﻓَﻮ و: َﻚﻟَﻴ اِﻬﺟ وﺖﻠَﻤﺳ اﻢ اﻟﻠﱠﻬ:  ﻗُﻞ ﺛُﻢ، ﻦﻤﻳﻚَ اّﻘ ﺷَﻠ ﻋﻄَﺠِﻊ اﺿ ﺛُﻢ، ةَﻠﺼكَ ﻟﻮء ۇﺿﺎﺿﻚَ ﻓَﺘَﻮﻌﺠﻀ ﻣﺖﺗَﻴذَا اا
َِﻚﺑِﻨَﺒِﻴ و، ﻟْﺖﻧْﺰﺘَﺎﺑِﻚَ اﻟﱠﺬِي اِ ﺑﻨْﺖ آﻣﻢ اﻟﻠﱠﻬ، َﻚﻟَﻴ اﻨْﻚَ اﺎ ﻣﻨْﺠ ﻣ وﺎﻠْﺠ ﻣ ، َﻚﻟَﻴﺔً اﺒﻫرﺔً وﻏْﺒ ر، َﻚﻟَﻴﺮِي ا ﻇَﻬتﺎﻟْﺠا و، َﻚﻟَﻴﺮِي اﻣا
ﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒَﻠﺎ ﻋﺗُﻬدد ﻓَﺮ:  ﻗَﺎل،  ﺑِﻪﻠﱠﻢَﺎ ﺗَﺘ ﻣﺮ آﺧﻦﻠْﻬﻌاﺟ و، ةﻄْﺮ اﻟْﻔَﻠ ﻋﻧْﺖﻚَ ﻓَﺎﻠَﺘ ﻟَﻴﻦ ﻣﺖنْ ﻣ ﻓَﺎ. ﻠْﺖﺳراﻟﱠﺬِي ا
ﻠْﺖﺳرِﻚَ اﻟﱠﺬِي اﻧَﺒِﻴ و،  :  ﻗَﺎل. َﻚﻮﻟﺳر و:  ﻗُﻠْﺖ. ﻟْﺖﻧْﺰﺘَﺎﺑِﻚَ اﻟﱠﺬِي اِ ﺑﻨْﺖ آﻣﻢ اﻟﻠﱠﻬ: ﻠَﻐْﺖﺎ ﺑ ﻓَﻠَﻤ، ﻠﱠﻢﺳو
2710()  وﻣﺴﻠﻢ، (6311) رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Jika kamu menuju tempat tidurmu, maka berwudhu’lah sebagaimana wudhu’nya shalat, lalu
tidurlah dengan miring ke kanan, lalu ucapkanlah: “Ya Allah aku pasrahkan jiwaku kepada-Mu dan
aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku pasrahkan urusanku kepada-Mu, aku sandarkan
punggungku kepada-Mu, karena cinta dan takut kepada-Mu, tidak ada tempat kembali dan tempat
keselamatan kecuali dari-Mu, aku beriman dengan kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan
dengan Nabi-Mu yang telah Engkau utus”. Jika kamu meninggal dunia pada malam itu maka kamu
berada di dalam ﬁtrah, dan jadikanlah doa di atas menjadi akhir dari ucapanmu”. Abu Darda
berkata: “Pada saat saya mengulanginya di hadapan Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dan saat
sampai pada kalimat: “Ya Allah aku telah beriman dengan kitab-Mu yang telah Engkau turunkan”,
saya katakan: “Dan Rasul-Mu”, beliau bersabda: “Bukan, dan Nabi-Mu yang telah Engkau utus”.
(HR. Bukhori: 6311 dan Muslim: 2710)
1. “Dengan nama-Mu Wahai Tuhanku, aku telah merebahkan sisi tubuhku dan dengan-Mu aku
mengangkatnya, jika Engkau mengambil jiwaku maka berilah rahmat kepadanya, dan jika
Engkau biarkan (untuk tetap hidup) maka jagalah ia dengan penjagaan-Mu kepada hambahamba-Mu yang sholeh”.
Dari Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu- berkata: “Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda:
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َﺑِﻚ و، ِﻨْﺒ ﺟﺖﻌﺿِ وبﻚَ رﻤ ﺑِﺎﺳ: ﻘُﻮل ﻳ ﺛُﻢﻪﻠَﻴ ﻋﺎ ﺧَﻠَﻔَﻪﺪْرِي ﻣ ﻳ ﻧﱠﻪ ﻓَﺎزَارِه اﻠَﺔ ﺑِﺪَاﺧاﺷَﻪﺮ ﻓﻨْﻔُﺾ ﻓَﻠْﻴﻪاﺷﺮ ﻓَﻟ اﻢﺪُﻛﺣى اوذَا اا
ﻴﻦﺤﺎﻟكَ اﻟﺼﺎدﺒ ﻋﻔَﻆُ ﺑِﻪﺎ ﺗَﺤﺎ ﺑِﻤﻔَﻈْﻬﺎ ﻓَﺎﺣﻠْﺘَﻬﺳرنْ اا و، ﺎﻬﻤﺣ ﻓَﺎر ﻧَﻔْﺴﺖﺴﻣنْ ا ا، ﻪﻓَﻌرا
2714()  وﻣﺴﻠﻢ، (6320) رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Dengan nama-Mu Wahai Tuhanku, aku telah merebahkan sisi tubuhku dan dengan-Mu aku
mengangkatnya, jika Engkau mengambil jiwaku maka berilah rahmat kepadanya, dan jika Engkau
biarkan (untuk tetap hidup) maka jagalah ia dengan penjagaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu
yang sholeh”. (HR. Bukhori: 6320 dan Muslim: 2714)
1. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali.
Dari Ali bin Abi Thalib –radhiyallahu ‘anhu- bahwa Fatimah –radhiyallahu ‘anha- telah mendatangi
Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- untuk meminta pembantu, maka beliau bersabda:
. ﻴﻦﺛََﺛﺎ وﻌﺑر اﻪ اﻟِﺮِﻳﻦﺒُﺗ و، ﻴﻦﺛََﺛﺛًﺎ وََ ﺛﻪ اﻟﺪِﻳﻦﻤﺗَﺤ و، ﻴﻦﺛََﺛﺛًﺎ وََﻚِ ﺛﻨَﺎﻣﻨْﺪَ ﻣ ﻋﻪ اﻟﻴﻦِﺤﺒ ﺗُﺴ، ﻨْﻪ ﻟَﻚِ ﻣﺮ ﺧَﻴﻮﺎ ﻫكِ ﻣﺧْﺒِﺮ اا
ﻴﻦّﻔﻠَﺔَ ﺻ ﻟَﻴ و:  ؟ ﻗَﺎلﻴﻦّﻔﻠَﺔَ ﺻ ﻟَﻴ و: ﻴﻞ ﻗ. ُﺪﻌﺎ ﺑﺘُﻬﻛﺎ ﺗَﺮﻓَﻤ
2727()  وﻣﺴﻠﻢ، (5362) رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Tidakkah kamu mau aku beritahu apa yang lebih baik darinya, (yaitu;) kamu bertasbih kepada
Allah menjelang tidur sebanyak 33 kali, dan memuji Allah sebanyak 33 kali, dan bertakbir
sebanyak 34 kali. Sejauh ini aku (‘Aisyah) belum pernah meninggalkannya. Dikatakan: “Termasuk
juga pada saat malam perang Shiﬃn ?”. Beliau menjawab: “Termasuk juga pada malam perang
Shiﬃn”. (HR. Bukhori: 5362 dan Muslim: 2727)
1. “Ya Allah jagalah aku dari adzab-Mu pada hari dimana Engkau membangkitkan hambahamba-Mu”.
Dari Hafshah –radhiyallahu ‘anha- bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- pada saat
beliau ingin tidur, maka beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, lalu beliau
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bersabda:
ٍارﺮ ﻣث ﺛَﻼ، َكﺎدﺒ ﻋﺚﻌ ﺗَﺒمﻮﻚَ ﻳﺬَاﺑ ﻋﻨ ﻗﻢاﻟﻠﱠﻬ
)11/119) "  " ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري( وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓ5045) رواه أﺑﻮ داود
“Ya Allah jagalah aku dari adzab-Mu pada hari dimana Engkau membangkitkan hamba-hambaMu”. Sebanyak 3 kali. (HR. Abu Daud: 5045 dan dishahihkan oleh Al Haﬁdz Ibnu Hajar di dalam
Fathul Baari: 11/119)
1. “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kami, dan telah
mencukupkan dan memberi tempat kepada kami, di tengah banyak orang yang merasa
kurang dan tidak mempunyai tempat tinggal”.
Dari Anas –radhiyallahu ‘anhu- bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- pada saat beliau
menuju tempat tidurnya beliau membaca:
وِيﻮ ﻣ و ﻟَﻪﺎﻓ ﻛ ﻦﻤ ﻣﻢَاﻧَﺎ ﻓآوﻔَﺎﻧَﺎ وﻛﻘَﺎﻧَﺎ وﺳﻨَﺎ وﻤﻃْﻌ اﻟﱠﺬِي اﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
( 2715 ) رواه ﻣﺴﻠﻢ
“Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kami, dan telah
mencukupkan dan memberi tempat kepada kami, di tengah banyak orang yang merasa tidak
cukup dan tidak mempunyai tempat tinggal”. (HR. Muslim: 2715)
1. “Ya Allah, Engkau telah menciptakan diriku, Engkaulah yang mewafatkannya, bagi-Mu
kehidupan dan kematiannya, jika Engkau tetap menghidupkannya maka jagalah ia, dan jika
Engakau matikan maka ampunilah ia, Ya Allah aku mohon kepada-Mu keselamatan”.
Dari Abdullah bin Umar bahwa beliau telah menyuruh seseorang jika beranjak menuju tempat
tidurnya hendaknya mengucapkan:
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) َﺔﻴﺎﻓﻟُﻚَ اﻟْﻌﺎﺳ اّﻧ اﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ﺎ ﻟَﻬﺮﺎ ﻓَﺎﻏْﻔﺘﱠﻬﻣنْ اا و، ﺎﻔَﻈْﻬﺎ ﻓَﺎﺣﺘَﻬﻴﻴﺣنْ ا ا، ﺎﺎﻫﻴﻣﺤﺎ وﺎﺗُﻬﻤ ﻟَﻚَ ﻣ، ﺎﻓﱠﺎﻫ ﺗَﻮﻧْﺖا و ﻧَﻔْﺴ ﺧَﻠَﻘْﺖﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦ ﻣ، ﺮﻤ ﻋﻦﺮٍ ﻣ ﺧَﻴﻦ ﻣ:  ؟ ﻓَﻘَﺎلﺮﻤ ﻋﻦﺬَا ﻣ ﻫﺖﻌﻤﺳ ا: ﻞﺟ ر ﻟَﻪﻓَﻘَﺎل
( 2712 ) "رواه ﻣﺴﻠﻢ
“Ya Allah, Engkau telah menciptakan diriku, Engkaulah yang mewafatkannya, bagi-Mu kehidupan
dan kematiannya, jika Engkau tetap menghidupkannya maka jagalah ia, dan jika Engakau matikan
maka ampunilah ia, Ya Allah aku mohon kepada-Mu keselamatan”. Maka ada seorang laki-laki
yang berkata: “Apakah anda pernah mendengarnya dari Umar ?”, dia menjawab: “Dari orang yang
lebih baik dari Umar dari Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam-“. (HR. Muslim: 2712)
1. “Ya Allah, Yang menjadi Rabbnya langit, Yang menjadi Rabbnya bumi, dan Rabbnya ‘Asry
yang agung, Rabb kita dan Rabb dari segala sesuatu, Yang menumbuhkan butir tumbuhan
dan biji buah-buahan, Yang menurunkan Taurat, Injil dan Al Furqan. Aku berlindung kepadaMu dari keburukan setiap binatang yang Engkau-lah pemegang ubun-ubunnya. Ya Allah
Engkau-lah Yang Maha pertama yang tidak ada sesuatu sebelum-Mu, dan Engkau-lah Yang
Maha Akhir tidak ada sesuatu setelah-Mu, dan Engkau-lah Yang Zhahir yang tidak ada
sesuatu di atas-Mu, dan Yang Bathin tidak ada sesuatu di bawah-Mu, berilah kami putusan
agama, dan cukupkanlah kami dari kefakiran”.
Dari Suhail berkata: “Bahwa Abu Sholeh telah meminta saya –jika salah seorang dari kami mau
tidur- agar merebah miring ke kanan, lalu mengucapkan:
ﻧْﺠِﻴﻞا واةر اﻟﺘﱠﻮﻨْﺰِلﻣ و، ىاﻟﻨﱠﻮِ وﺐ اﻟْﺤﻖ ﻓَﺎﻟ، ءَ ﺷﻞ ﻛبرﻨَﺎ وﺑ ر، ﻴﻢﻈشِ اﻟْﻌﺮ اﻟْﻌبرضِ ور ابراتِ وﺎوﻤ اﻟﺴب رﻢاﻟﻠﱠﻬ
، ءَﺪَكَ ﺷﻌ ﺑﺲ ﻓَﻠَﻴﺮﺧ اﻧْﺖا و، ءَﻠَﻚَ ﺷ ﻗَﺒﺲ ﻓَﻠَﻴلو اﻧْﺖ اﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ﻪﺘﻴﺬٌ ﺑِﻨَﺎﺻ آﺧﻧْﺖ اءَ ﺷﻞِ ﻛ ﺷَﺮﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋ ا، ِﻗَﺎناﻟْﻔُﺮو
ﻦﻚَ ﻋوِي ذَﻟﺮﺎنَ ﻳﻛ و. ِ اﻟْﻔَﻘْﺮﻦﻨَﺎ ﻣﻏْﻨا و، ﻦﻨﱠﺎ اﻟﺪﱠﻳ اﻗْﺾِ ﻋ، ءَوﻧَﻚَ ﺷ دﺲ ﻓَﻠَﻴﻦﺎﻃ اﻟْﺒﻧْﺖا و، ءَﻗَﻚَ ﺷ ﻓَﻮﺲ ﻓَﻠَﻴﺮ اﻟﻈﱠﺎﻫﻧْﺖاو
ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻦةَ ﻋﺮﻳﺮ ﻫِﺑا
(2713 ) رواه ﻣﺴﻠﻢ
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“Ya Allah, Yang menjadi Rabbnya langit, Yang menjadi Rabbnya bumi, dan Rabbnya ‘Asry yang
agung, Rabb kita dan Rabb dari segala sesuatu, Yang menumbuhkan butir tumbuhan dan biji
buah-buahan, Yang menurunkan Taurat, Injil dan Al Furqan. Aku berlindung kepada-Mu dari
keburukan setiap binatang yang Engkau-lah pemegang ubun-ubunnya. Ya Allah Engkau-lah Yang
Maha pertama yang tidak ada sesuatu sebelum-Mu, dan Engkau-lah Yang Maha Akhir tidak ada
sesuatu setelah-Mu, dan Engkau-lah Yang Zhahir yang tidak ada sesuatu di atas-Mu, dan Yang
Bathin tidak ada sesuatu di bawah-Mu, berilah kami putusan agama, dan cukupkanlah kami dari
kefakiran”. Beliau meriwayatkannya dari Abu Hurairah dari Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-.
(HR. Muslim: 2713)
1. “Ya Allah, aku berlindung dengan wajah-Mu yang mulia, dan kalimat-kalimat-Mu yang
sempurna dari keburukan apa saja yang Engkau menguasai ubun-ubunnya, Ya Allah
Engkaulah yang maha menyingkap hutang dan dosa, Ya Allah yang tentara-Mu tidak
terkalahkan, dan janji-Mu tidak diingkari, dan tidak bermanfaat disisi-Mu kekayaan karena
kekayaan itu berasal dari-Mu, Maha suci Engkau dan segala puji bagi-Mu”.
Dari Ali –radhiyallahu ‘anhu- dari Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bahwa beliau berucap
pada saat menuju tempat tidurnya:
مﺰﻬ ﻳ ﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ﺛَﻢﺎاﻟْﻤ ومﻐْﺮ اﻟْﻤﻒﺸَ ﺗﻧْﺖ اﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ﻪﺘﻴﺬٌ ﺑِﻨَﺎﺻ آﺧﻧْﺖﺎ اِ ﻣ ﺷَﺮﻦ ﻣﺔﻚَ اﻟﺘﱠﺎﻣﺎﺗﻤﻠﻛ وﺮِﻳﻢْﻬِﻚَ اﻟﺟﻮذُ ﺑِﻮﻋ اّﻧ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
َﺪِكﻤﺑِﺤﺎﻧَﻚَ وﺤﺒ ﺳ، ﺪﱡﻨْﻚَ اﻟْﺠﺪِّ ﻣ ذَا اﻟْﺠﻨْﻔَﻊ ﻳ و، َﺪُكﻋ وﺨْﻠَﻒ ﻳ و، َﻨْﺪُكﺟ
2/384) " ﺎر " ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓ واﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓ،(111/ " اﻷذﻛﺎر " )ص( وﺻﺤﺤﻪ اﻟﻨﻮوي ﻓ5052) )رواه أﺑﻮ داود
“Ya Allah, aku berlindung dengan wajah-Mu yang mulia, dan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna
dari keburukan apa saja yang Engkau menguasai ubun-ubunnya, Ya Allah Engkaulah yang maha
menyingkap hutang dan dosa, Ya Allah yang tentara-Mu tidak terkalahkan, dan janji-Mu tidak
diingkari, dan tidak bermanfaat disisi-Mu kekayaan karena kekayaan itu berasal dari-Mu, Maha
suci Engkau dan segala puji bagi-Mu”. (HR. Abu Daud: 5052 dan dishahihkan oleh Nawawi di
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dalam Al Adzkar: 111, dan Ibnu Hajar di dalam Nataij Al Afkar: 2/384)
1. “Dengan nama Allah aku rebahkan sisi tubuhku, Ya Allah ampunilah dosaku, jadikanlah cacat
syetanku, bukakanlah gadaiku, dan jadikanlah aku berada (pada jajaran) malaikat”.
Dari Abu Azhar Al Anmari bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- jika pergi menuju
tempat tidurnya pada malam hari, beliau berucap:
َﻠﻋِ ا اﻟﻨﱠﺪِي ﻓﻠْﻨﻌاﺟ و، ﺎﻧﻓُﻚﱠ رِﻫ و، ﻄَﺎﻧ ﺷَﻴﺧْﺴا و، ِ ذَﻧْﺒ ﻟﺮ اﻏْﻔﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ِﻨْﺒ ﺟﺖﻌﺿ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
.)3/60) " ﺎر " ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓ واﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓ،(125/ " اﻷذﻛﺎر " )ص وﺣﺴﻨﻪ اﻟﻨﻮوي ﻓ،(5054) رواه أﺑﻮ داود
“Dengan nama Allah aku rebahkan sisi tubuhku, Ya Allah ampunilah dosaku, jadikanlah cacat
syetanku, bukakanlah gadaiku, dan jadikanlah aku berada (pada jajaran) malaikat”. (HR. Abu
Daud: 5054 dan dihasankan oleh Nawawi di dalam Al Adzkar: 125 dan Al Haﬁdz Ibnu Hajar di
dalam Nataij Al Afkar: 3/60)
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