175070 - Tempat Berdoa di Dalam Shalat ?
Pertanyaan

Di mana saja tempat-tempat berdoa di dalam shalat ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Tempat-tempat berdoa di dalam shalat dibagi dua macam:
Pertama:
Tempat-tempat yang ada dalil-dalil khsusus yang menganjurkan dan memerintahkannya,
disunnahkan bagi orang yang shalat untuk memperpanjang sesuai dengan yang ia kehendaki.
Maka ia memohon kepada Allah –Ta’ala- semua kebutuhannya yang umum dan apa saja yang ia
sukai dari kebaikan dunia dan akhirat.
Posisi pertama:
Pada saat sujud, dalilnya adalah sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-:
ﺎءوا اﻟﺪﱡﻋﺮﺜﻛﺎﺟِﺪٌ ﻓَﺎ ﺳﻮﻫ وﻪِﺑ رﻦﺪُ ﻣﺒﻮنُ اﻟْﻌﺎ ﻳ ﻣبﻗْﺮا
482() رواه ﻣﺴﻠﻢ
“Tempat dimana seorang hamba menjadi dekat dengan Tuhannya adalah dalam kondisi bersujud,
maka perbanyaklah berdoa”. (HR. Muslim: 482)
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Posisi kedua:
Setelah tasyahud akhir sebelum salam, dalilnya adalah hadits Ibnu Mas’ud –radhiyallahu ‘anhubahwa Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah mengajarkan kepada mereka tasyahud lalu beliau
bersabda pada akhirnya:
ﺎ ﺷَﺎء ﻣﻟَﺔﺎﺴ اﻟْﻤﻦ ﻣﺮﺘَﺨَﻴ ﻳﺛُﻢ
402() ( وﻣﺴﻠﻢ5876) رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Kemudian ia memilih untuk memohon apa saja yang dia inginkan”. (HR. Bukhori: 5876 dan
Muslim: 402)
Posisi ketiga:
Pada saat qunut witir, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud: 1425 dari Hasan
bin Ali –radhiyallahu ‘anhuma- berkata:

: ِ ﻗﻨﻮت اﻟْﻮِﺗْﺮ ﻓﻦﻗُﻮﻟُﻬﺎتٍ اﻤﻠ ﻛﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻠﱠ ﺻﻮلﺳ رﻨﻠﱠﻤﻋ
َﻧﱠﻚ ا، ﺖﻴﺎ ﻗَﻀ ﻣ ﺷَﺮﻨﻗ و، ﺖﻄَﻴﻋﺎ اﻴﻤ ﻓﺎرِكْ ﻟﺑ و، ﺖﻟﱠﻴ ﺗَﻮﻦﻴﻤ ﻓﻟﱠﻨﺗَﻮ و، ﺖﺎﻓَﻴ ﻋﻦﻴﻤ ﻓﻨﺎﻓﻋ و، ﺖﺪَﻳ ﻫﻦﻴﻤ ﻓﺪِﻧ اﻫﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﺖﺎﻟَﻴﺗَﻌﻨَﺎ وﺑ رﺖﻛﺎر ﺗَﺒ، ﺖﻳﺎد ﻋﻦ ﻣﺰﻌ ﻳ و، ﺖاﻟَﻴ وﻦ ﻣﺬِل ﻳ ﻧﱠﻪا و، َﻚﻠَﻴ ﻋﻘْﻀ ﻳ وﺗَﻘْﻀ

. (1281)  داود " ﺑﺮﻗﻢ " ﺻﺤﻴﺢ أﺑ ﻓوﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ

“Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang
saya baca pada saat qunut witir: “Ya Allah beri aku hidayah sehingga aku termasuk orang yang
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mendapat hidayah, beri aku keselamatan sehingga aku termasuk orang yang selamat, jadikanlah
aku mencintai-Mu sehingga aku termasuk diantara orang-orang yang mencintai-Mu, berkahilah
apa-apa yang engaku berikan kepadaku, lindungilah aku dari takdir yang buruk, sungguh engkau
lah yang menetapkan taqdir dan tidak ada selain-Mu yang menetapkan takdir, karena orang yang
engkau cintai tak akan terhinakan, dan orang yang engkau musuhi tidak akan mulia. Maha Suci
dan Maha Tinggi engkau Rabb kami” (HR. Dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud,
nomor: 1281)
Kedua:
Ada beberapa tempat yang terdapat di dalam sifat shalat Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallambahwa beliau berdoa di dalamnya, akan tetapi tidak dengan panjang juga tidak ada
pengkhususan, juga tidak ada perintah untuk meminta kebutuhan umum, hanya saja beliau
berdoa dengan kata terbatas dan kalimat yang bersanad, doa pada beberapa tempat ini mirip
dengan dzikir-dzikir yang terikat dengan doa umum:
Posisi pertama:
Doa istiftah, setelah takbiratul ihram dan sebelum masuk memulai Al Fatihah
Posisi kedua:
Pada saat ruku’, Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah bersabda:
 اﻏﻔﺮ ﻟ رﺑﻨﺎ وﺑﺤﻤﺪك اﻟﻠﻬﻢﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻟﻠﻬﻢ
( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ484) ( وﻣﺴﻠﻢ761) رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Maha suci Engkau Ya Allah, Tuhan kami dan dengan pujian kepada-Mu Ya Allah ampunilah
diriku”. (HR. Bukhori: 761 dan Muslim: 484 dari hadits ‘Aisyah)
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Imam Bukhori –rahimahullah- telah memasukkan hadits ini di dalam kitab Shahihnya di dalam bab:
“Bab Doa di Dalam Ruku’”
Posisi ketiga:
Setelah bangkit dari ruku’, dalilnya adalah hadits Abdullah bin Ubay telah menepati janji kepada
Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bahwa beliau bersabda:
ﻢ اﻟﻠﻬ، ِﺎرِد اﻟْﺒﺎءاﻟْﻤدِ وﺮاﻟْﺒ و ﺑِﺎﻟﺜﱠﻠْﺞﻧﺮِ ﻃَﻬﻢ اﻟﻠﻬ، ُﺪﻌ ﺑءَ ﺷﻦ ﻣﺖﯩﺎ ﺷ ﻣءﻞﻣ و، ِضر اءﻞﻣ و، ﺎءﻤ اﻟﺴءﻞﺪُ ﻣﻤ ﻟَﻚَ اﻟْﺤﻢاﻟﻠﻬ
ﺦﺳ اﻟْﻮﻦ ﻣﺾﻴﺑ اب اﻟﺜﱠﻮﻨَﻘﱠﺎ ﻳﻤﺎ ﻛاﻟْﺨَﻄَﺎﻳ اﻟﺬﱡﻧُﻮبِ وﻦ ﻣﻧﺮِﻃَﻬ
)476/رواه ﻣﺴﻠﻢ )رﻗﻢ
“Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu seluas langit dan seluas bumi dan seluas apa saja yang
sesuai dengan kehendak-Mu setelahnya, Ya Allah sucikan diriku dengan es, embun dan air yang
dingin, Ya Allah sucikan diriku dari dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan
dari kotoran”. (HR. Muslim: 476)
Posisi keempat:
Di antara dua sujud, Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- berucap di antara dua sujud:
زُﻗْﻨار و، ﺪِﻧاﻫ و، ﻧﺮﺒاﺟ و، ﻨﻤﺣار و،  ﻟﺮ اﻏْﻔﻢاﻟﻠﱠﻬ
 " ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓ( وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ284) رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي
“Ya Allah, ampunilah diriku, kasihanilah diriku, tutuplah aibku, berilah aku petunjuk, dan berilah
rizeki kepadaku”. (HR. Tirmidzi: 284 dan dishahihkan oleh Albani di dalam Shahih Tirmidzi)
Imam Nawawi –rahimahullah- berkata:
“Penulis Tatimmah berkata: “Tidak harus dengan doa ini, akan tetapi doa apa saja yang dibaca
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maka ia sudah sesuai dengan sunnah, akan tetapi menggunakan yang ada di dalam hadits ini
lebih utama”. (Al Majmu’: 3/437)
Ada doa pada saat berdiri di tengah bacaan, bisa jadi hanya pada saat shalat sunnah, sesuai
dengan redaksi haditsnya, atau juga dibaca pada saat shalat fardhu dianalogikan dengan riwayat
yang ada di dalam shalat sunnah, menurut sebagian para ulama.
Dalilnya adalah hadits Hudzaifah –radhiyallahu ‘anhu- bahwa ia telah melaksanakan shalat
bersama Nabi –shallallahu ‘alahi wa sallam- ia berkata:
َذﻮﺎ ﻓَﺘَﻌﻨْﺪَﻫ ﻋﻗَﻒ وﺬَابٍ ا ﻋﺔ ﺑِﺂﻳ و، لﺎﺎ ﻓَﺴﻨْﺪَﻫ ﻋﻗَﻒ و اﺔﻤﺣ رﺔ ﺑِﺂﻳﺮﺎ ﻣﻣ
. "  داود " ﺻﺤﻴﺢ أﺑ ﻓ( وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ871/رواه أﺑﻮ داود )رﻗﻢ
“Tidaklah beliau melewati ayat rahmat kecuali beliau berhenti lalu berdoa, juga pada saat
melewati ayat adzab beliau berhenti dan meminta perlindungan”. (HR. Abu Daud: 871 dan
dishahihkan oleh Albani di dalam Shahih Abu Daud)
Doa juga bisa dilakukan pada saat qunut nazilah, hanya saja maksud dari doa tersebut adalah inti
doa yang sesuai dengan situasi kejadian terkini, kalau ada doa lainnya maka sebagai pelengkap
saja, semoga hal itu tidak apa-apa.
Al Haﬁdz Ibnu Hajar –rahimahullah- berkata:
“Yang bisa disimpulkan dari apa yang telah ditetapkan dari Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallamtentang tempat-tempat berdoa yang beliau berdoa di dalam shalat adalah enam tempat, lalu
ditambah dua tempat lainnya pada akhirnya:
Pertama:
Setelah takbiratul Ihram, dalam hal ini terdapat hadits Abu Hurairah di dalam Shahihain:
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 اﻟﺤﺪﻳﺚ...  وﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎياﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨ
“Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku….”. ( Al Hadits)
Kedua:
Pada saat i'tidal, dalam hal ini terdapat Ibnu Abi Aufa yang ada di dalam riwayat Muslim, bahwa ia
mengatakan seteleh selesai membaca: “Min syaiin ba’du…”
 ﺑﺎﻟﺜﻠﺞ واﻟﺒﺮد واﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرداﻟﻠﻬﻢ ﻃﻬﺮﻧ
“Ya Allah, sucikanlah diriku dengan es, embun dan air yang dingin”.
Ketiga:
Pada saat ruku’, dalam masalah ini terdapat hadits ‘Aisyah:
 رﻛﻮﻋﻪ وﺳﺠﻮده ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻟﻠﻬﻢ رﺑﻨﺎ وﺑﺤﻤﺪك اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﺜﺮ أن ﻳﻘﻮل ﻓﻛﺎن ﻳ
أﺧﺮﺟﺎه
“Bahwa beliau memperbanyak membaca pada saat ruku’ dan sujud: “Maha suci Engkau Ya Allah,
Tuhan kami dan dengan pujian kepada-Mu ampunilah diriku”.
Keempat:
Pada saat bersujud, ini merupakan tempat terbanyak beliau dalam berdoa dan telah
memerintahkannya.
Kelima:
Di antara dua sujud,
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اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟ
“Ya Allah, ampunilah diriku”.
Keenam:
Pada saar tasyahud, bahwa beliau berdoa di dalam qunut dan pada saat membaca: “Jika beliau
melewati ayat rahmah maka beliau memohon, dan jika melewati ayat adzab beliau meminta
perlindungan”. (Fathul Baari: 11/132)
Dari semua tempat tersebut di atas yang sangat dianjurkan secara umum adalah pada dua
tempat, yaitu; dalam kondisi sujud dan setelah tasyahud akhir.
Al Haﬁdz Ibnu Hajar –rahimahullah- berkata:
“Tempat berdoa di dalam shalat adalah pada saat sujud atau tasyahud”. (Fathul Baari: 11/186,
baca juga pada: 2/318 pada kitab yang sama)
Syiekh Ibnu Baaz –rahimahullah- berkata:
“Tempat berdoa di dalam shalat adalah sujud dan pada tahiyyat akhir sebelum salam “. (Majmu’
Fatawa Ibnu Baaz: 8/310)
Wallahu A’lam
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