7646 - Beberapa Doa Yang Ada di Dalam Shalat
Pertanyaan
Apakah ada cara berdoa di dalam shalat ?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Mungkin yang dimaksud oleh penanya adalah menanyakan tentang doa di dalam shalat.
Ketahuilah wahai saudaraku bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi –shallallahu ‘alaihi
wa sallam-, sebaik-baik doa adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam, selayaknya bagi seorang muslim agar menjaga redaksi (doa) yang sesuai dengan doa Nabi tanpa
ditambahi, tanpa dikurangi dan tanpa di rubah.
Dari Al Barra’ bin ‘Aazib berkata: “Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
"  ﺷﻘﻚ اﻷﻳﻤﻦ ﺛﻢ ﻗﻞ ﺛﻢ اﺿﻄﺠﻊ ﻋﻠ،  ﻣﻀﺠﻌﻚ ﻓﺘﻮﺿﺄ وﺿﻮءك ﻟﻠﺼﻼةإذا أﺗﻴﺖ:
" ،  ﻻﻣﻠﺠﺄ وﻻ ﻣﻨﺠﺎ ﻣﻨﻚ إﻻ إﻟﻴﻚ،  وأﻟﺠﺄت ﻇﻬﺮي إﻟﻴﻚ رﻏﺒﺔ ورﻫﺒﺔ إﻟﻴﻚ،  وﻓﻮﺿﺖ أﻣﺮي إﻟﻴﻚ،  إﻟﻴﻚاﻟﻠﻬﻢ أﺳﻠﻤﺖ وﺟﻬ
 وﻧﺒﻴﻚ اﻟﺬي أرﺳﻠﺖ، ﺘﺎﺑﻚ اﻟﺬي أﻧﺰﻟﺖ " اﻟﻠﻬﻢ آﻣﻨﺖ ﺑ.
“Jika anda telah mendatangi tempat tidur, maka berwudhu’lah seperti wudhu’nya shalat,
kemudian merebahlah dengan miring kanan kemudian katakanlah: “Ya Allah, saya pasrahkan
wajahku kepada-Mu, saya pasrahkan urusanku kepada-Mu, aku letakkan punggungku kepada-Mu
dengan penuh harap dan cemas kepada-Mu, tidak ada tempat kembali dan tempat berlindung
kecuali kepada-Mu, Ya Allah aku beriman kepada kitab-Mu yang Engkau turunkan, dan kepada
Nabi-Mu yang telah Engkau utus”.
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Maka jika anda meninggal dunia pada malam tersebut maka anda berada dalam ﬁtrah, dan
jadikanlah doa tersebut menjadi ucapan anda (sebelum tidur).
Dia berkata:
“Pada saat saya mengulanginya di hadapan Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dan sampai pada
kalimat: “Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah diturunkan”, saya berkata: “dan
kepada Rasul-Mu”, maka Nabi bersabda: “Tidak, dan kepada Nabi-mu yang Engkau utus”. (HR.
Bukhori: 224 dan Muslim: 2710)
Disebutkan di dalam Tuhfatul Ahwadzi:
“Mereka telah menyebutkan pengingkaran Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dan penolakan
beliau tentang redaksi hadits berdasarkan beberapa hal:
Al Haﬁdz berkata: “Sebaik-baik pendapat tentang hikmah di balik pengingkaran Nabi –shallallahu
‘alaihi wa sallam- kepada seseorang yang berkata (dengan redaksi): “Ar Rasul” bukan dengan “An
Nabi”, bahwa redaksi dzikir itu given (pemberian Allah), memiliki kekhususan dan rahasia tidak
bisa dianalogikan, maka menjadi sebuah kewajiban untuk menjaga redaksi yang telah
diriwayatkan. Hal ini merupakan pendapat Al Mazariyyi bahwa ia berkata: “Maka hendaknya
mencukupkan diri dengan redaksi yang telah diriwayatkan sesuai dengan hurufnya, karena
terkadang pahala itu berkaitan dengan huruf-huruf tersebut, bisa juga karena yang telah
diwahyukan kepada beliau adalah dengan redaksi tersebut, maka menjadi sebuah keharusan
untuk melaksanakan sesuai dengan huruf-hurufnya.
Berikut ini beberapa doa yang telah ditetapkan dari Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- yang telah
beliau ucapkan di dalam shalat beliau:
Pertama:
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Setelah takbiratul ihram dan sebelum mulai membaca surat Al Fatihah yang dinamakan dengan
doa istiftah:
Dari Abu Hurairah berkata: “Bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah memulai shalat,
beliau diam sejenak, lalu aku berkata: “Demi Allah, wahai Rasulullah apa yang anda baca pada
saat anda diam di antara takbiratul ihram dan bacaan surat ?, beliau bersabda: “Saya
mengatakan:
"  اﻟﺜﻮب اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﺲ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘ وﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮق واﻟﻤﻐﺮب اﻟﻠﻬﻢ ﻧﻘﻨاﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨ
598 )  ( وﻣﺴﻠﻢ711 )  رواه اﻟﺒﺨﺎري. "  ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﺑﺎﻟﺜﻠﺞ واﻟﻤﺎء واﻟﺒﺮد(اﻟﻠﻬﻢ اﻏﺴﻠﻨ
“Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau telah
menjauhkan antara ufuk timur dan barat, Ya Allah sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku
sebagaimana dijauhkannya pakaian putih dari noda, Ya Allah cucilah kesalahan-kesalahanku
dengan es, air dan embun”. (HR. Bukhori: 711 dan Muslim: 598)
Kedua:
Doa qunut dalam shalat witir.
Dari Hasan bin Ali berkata: “Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah mengajariku beberapa
kalimat yang aku baca di dalam shalat witir:
" ﻋﻠﻴﻚ وإﻧﻪ ﻻ ﻳﺬل وﻻ ﻳﻘﻀ ﺷﺮﻣﺎ ﻗﻀﻴﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻘﻀ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺖ وﻗﻨ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺎﻓﻴﺖ وﺗﻮﻟﻨ ﻓﻴﻤﻦ ﻫﺪﻳﺖ وﻋﺎﻓﻨ اﻫﺪﻧاﻟﻠﻬﻢ
 ( واﺑﻦ1425 )  ( وأﺑﻮ داود1745 )  ( واﻟﻨﺴﺎﺋ464 )  رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي. " ﻣﻦ واﻟﻴﺖ وﻻ ﻳﻌﺰ ﻣﻦ ﻋﺎدﻳﺖ ﺗﺒﺎرﻛﺖ رﺑﻨﺎ وﺗﻌﺎﻟﻴﺖ
429)  إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ ﻓ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ. ﻨﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻏﻴﺮه ﺣﺴ:  واﻟﺤﺪﻳﺚ. ( 1178 ) (ﻣﺎﺟﻪ
“Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah kami
kesehatan sebagaimana orang yang telah Engkau beri kesehatan, lindungilah (urusan) ku
sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi (urusan) nya, jagalah aku dari keburukan yang

3/7

telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau yang menentukan dan Engkau tidak
ditentukan (oleh sesuatu), dan sesungguhnya tidak lah hina orang yang telah Engkau lindungi,
dan tidak akan mulia orang yang menjadi musuh-Mu, Engkau Maha Pemberi Keberahan, Ya Tuhan
kami dan Engkaulah Yang Maha Tinggi”. (HR. Tirmidzi: 464, Nasai: 1745, Abu Daud: 1425, dan
Ibnu Majah: 1178. Hadits ini dihasankan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, dan dishahihkan oleh
Albani dalam Irwaul Ghalil: 429)
Ketiga:
Pada saat ruku’ dan sujud.
Bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
: "  ( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ484 )  ( وﻣﺴﻠﻢ761 )  " رواه اﻟﺒﺨﺎري اﻏﻔﺮ ﻟ رﺑﻨﺎ وﺑﺤﻤﺪك اﻟﻠﻬﻢﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻟﻠﻬﻢ
“Maha Suci Engkau, Ya Allah Tuhan kami, segala puji bagi-Mu Ya Allah, ampunilah aku”. (HR.
Bukhori: 761 dan Muslim: 484 dari hadits Aisyah)
Doa tersebut adalah doa paling utama berdasarkan sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- :
( 482 )  رواه ﻣﺴﻠﻢ. ( ﻮن أﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ رﺑﻪ وﻫﻮ ﺳﺎﺟﺪ ﻓﺄﻛﺜﺮوا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎء(أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳ
“Keadaan salah seorang dari kalian yang paling dekat dengan Tuhannya adalah dalam kondisi
sujud, maka perbanyaklah berdoa”. (HR. Muslim: 482)
Keempat:
Di antara dua sujud, beliau bersabda:
"  ﺻﺤﻴﺢ ﻓ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ. ( 898 )  ( واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ284 )  " رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي وارزﻗﻨ واﻫﺪﻧ واﺟﺒﺮﻧ وارﺣﻤﻨ اﻏﻔﺮ ﻟاﻟﻠﻬﻢ
 اﻟﺘﺮﻣﺬي.
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“Ya Allah, ampunilah aku, kasihilah aku, cukupkanlah aku, berilah aku hidayah, dan berilah aku
rizeki”. (HR. Tirmidzi: 284 dan Ibnu Majah: 898 dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Tirmidzi)
Kelima:
Setelah Tasyahhud dan Sebelum Pengucapan Salam
Dari Abu Hurairah bahwa Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
 أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ وﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ وﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ إﻧ اﻟﻠﻬﻢ: ﻪ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻳﻘﻮلإذا ﻓﺮغ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻬﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻠﻴﺘﻌﻮذ ﺑﺎﻟ
 ( ‐ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ588 )  ( وﻣﺴﻠﻢ1311 ) ‐ اﻟﻤﺤﻴﺎ واﻟﻤﻤﺎت وﻣﻦ ﺷﺮ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﺪﺟﺎل ( رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Jika salah seorang dari kalian selesai mengucapkan tasyahhud akhir, maka hendaknya berlindung
dari 4 hal, dengan mengatakan: “Ya Allah, sungguh saya berlindung kepadamu dari adzab
Jahannam, dari adzab kubur, dari ﬁtnah hidup dan mati, dan dari kejahatan ﬁtnahnya al masih
Dajjal”. (HR. Bukhori: 1311 dan Muslim: 588 dan redaksi ini dari Muslim)
Imam Bukhori: 834 dan Muslim: 2705 dari Abu Bakar Ash Shiddiq –radhiyallahu ‘anhu- bahwa
beliau berkata kepada Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam-: “Ajarkanlah kepadaku sebuah doa
yang digunakan untuk berdoa pada shalatku”. Beliau bersabda:
 اﻟْﻐَﻔُﻮرﻧْﺖﻧﱠﻚ ا اﻨﻤﺣار و، َﻨْﺪِك ﻋﻦةً ﻣﺮﻐْﻔ ﻣ ﻟﺮ ﻓَﺎﻏْﻔ، ﻧْﺖﻻ ا ا اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮﻐْﻔﻻ ﻳ و، اﻴﺮﺜﺎ ﻛ ﻇُﻠْﻤ ﻧَﻔْﺴﺖ ﻇَﻠَﻤّﻧ اﻢ "اﻟﻠﱠﻬ: ﻗُﻞ
ﻴﻢﺣ"اﻟﺮ.
“Katakanlah: “Ya Allah, aku telah banyak mendzalimi diriku sendiri, dan tidak lah ada dzat yang
Maha Mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan-Mu, kasihilah aku,
sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Imam Muslim: 771 telah meriwayatkan sebuah hadits yang telah menggabungkan beberapa doa
yang digunakan oleh Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dalam shalatnya dari Ali bin Abi Thalib
dari Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bahwa jika beliau mendirikan shalat, beliau
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bersabda:
ِب رﻪ ﻟﺎﺗﻤﻣ وﺎيﻴﺤﻣ وﻧُﺴ وﺗَنﱠ ﺻ ا. ﻴﻦﺸْﺮِﻛ اﻟْﻤﻦﻧَﺎ ﻣﺎ اﻣﻴﻔًﺎ وﻨ ﺣضرااتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﻠﱠﺬِي ﻓَﻄَﺮ ﻟِﻬﺟ وﺖﻬﺟو
 ﻧَﻔْﺴﺖ ﻇَﻠَﻤ، َﺪُكﺒﻧَﺎ ﻋا وِﺑ رﻧْﺖ ا، ﻧْﺖﻻ ا اﻟَﻪﻚُ ﻻ اﻠ اﻟْﻤﻧْﺖ اﻢ اﻟﻠﱠﻬ. ﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤﻦﻧَﺎ ﻣا وتﺮﻣﻚَ اﺑِﺬَﻟ و ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪ ﻴﻦﺎﻟَﻤاﻟْﻌ
، ﻧْﺖﻻ اﺎ اﻬﻨﺴﺣﺪِي ﻻﻬﺧْﻼقِ ﻻ ﻳ اﻻﻦﺴﺣ ﻻﺪِﻧاﻫ و، ﻧْﺖﻻ ا ا اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮﻐْﻔ ﻻ ﻳﻧﱠﻪﺎ اﻴﻌﻤ ﺟِ ذُﻧُﻮ ﺑ ﻟﺮ ﻓَﺎﻏْﻔِ ﺑِﺬَﻧْﺒﻓْﺖﺘَﺮاﻋو
، َﻚﻟَﻴاﻧَﺎ ﺑِﻚَ و ا، َﻚﻟَﻴ اﺲ ﻟَﻴاﻟﺸﱠﺮﻚَ وﺪَﻳ ﻳ ﻓﻠﱡﻪ ﻛﺮاﻟْﺨَﻴﻚَ وﺪَﻳﻌﺳﻚَ وﻴ ﻟَﺒ، ﻧْﺖﻻ اﺎ اﻬِﯩﻴ ﺳّﻨ ﻋﺮِفﺼﺎ ﻻ ﻳﻬِﯩﻴ ﺳّﻨ ﻋﺮِفاﺻو
َﻚﻟَﻴ اﺗُﻮباكَ وﺮﺘَﻐْﻔﺳ ا، ﺖﺎﻟَﻴﺗَﻌ وﺖﻛﺎر ﺗَﺒ.
“Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan
aku tidaklah termasuk orang yang musyrik, sungguh shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya
untuk Allah Rabb sekalian alam, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan dengannya aku diperintahkan,
dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ya Allah Engkaulah Raja yang tidak ada Tuhan (yang
berhak disembah) kecuali Engakau, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu, aku telah
mendzalimi diri sendiri, aku mengakui dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku semuanya, karena
tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau, berilah aku petunjuk menuju akhlak
yang terbaik, tidak ada yang mampu menunjukkannya kecuali Engkau, palingkanlah aku dari
akhlak yang buruk, tidak ada yang mampu memalingkan dari keburukannya kecuali Engkau, aku
memenuhi panggilan-Mu, semua kebaikan berada di genggaman-Mu, semua kejahatan tidak
kembali kepada-Mu, saya adalah dari-Mu dan (akan kembali) kepada-Mu, Engkau Maha Pemberi
keerkahan dan Maha Tinggi, aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu.
Dan jika beliau sedang ruku’ beliau membaca:
ِﺒﺼﻋ وﻈْﻤﻋ وّﺨﻣﺮِي وﺼﺑ وﻌﻤ ﻟَﻚَ ﺳ ﺧَﺸَﻊ، ﺖﻠَﻤﺳﻟَﻚَ ا و، ﻨْﺖﺑِﻚَ آﻣ وﺖﻌﻛ ﻟَﻚَ رﻢ اﻟﻠﱠﻬ.
“Ya Allah untuk-Mu aku ruku’, dan kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku berserah diri,
pendengaran, penglihatan, otak, tulang dan uratku tunduk kepada-Mu”.
Dan jika beliau I’tidal beliau membaca:
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ُﺪﻌ ﺑءَ ﺷﻦ ﻣﺖﯩﺎ ﺷ ﻣءﻞﻣﺎ وﻤﻨَﻬﻴﺎ ﺑ ﻣءﻞﻣضِ ور اﻻءﻞﻣاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴءﻞﺪُ ﻣﻤﻨَﺎ ﻟَﻚَ اﻟْﺤﺑ رﻢ اﻟﻠﱠﻬ.
“Ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagi-Mu seluas langit dan bumi dan seluas di antara keduanya,
dan seluas sesuatu yang Engkau kehendaki setelahnya”.
Dan jika beliau bersujud membaca:
ﻴﻦﻘ اﻟْﺨَﺎﻟﻦﺴﺣ اﻪكَ اﻟﺎر ﺗَﺒهﺮﺼﺑ وﻪﻌﻤ ﺳﺷَﻖ وهرﻮﺻ وﻠﱠﺬِي ﺧَﻠَﻘَﻪ ﻟِﻬﺟﺪَ وﺠ ﺳﺖﻠَﻤﺳﻟَﻚَ ا وﻨْﺖﺑِﻚَ آﻣ وﺪْتﺠ ﻟَﻚَ ﺳﻢ اﻟﻠﱠﻬ.
“Ya Allah, saya bersujud kepada-Mu, beriman kepada-Mu, berserah diri kepada-Mu, wajahku
bersujud kepada-Mu Dzat Yang telah menciptakannya, mengindahkan rupanya, mengaktifkan
pendengaran dan penglihatannya, Maha suci Allah Pencipta Terbaik”.
Kemudian menjadi ucapan terakhir yang dibaca antara tasyahhud dan salam adalah:
ﻟَﻪ ﻻ اﺮّﺧﻮ اﻟْﻤﻧْﺖا وﻘَﺪِّم اﻟْﻤﻧْﺖ اّﻨ ﻣ ﺑِﻪﻠَﻢﻋ اﻧْﺖﺎ اﻣ وﻓْﺖﺮﺳﺎ اﻣ وﻠَﻨْﺖﻋﺎ اﻣ وترﺮﺳﺎ اﻣ وتﺧﱠﺮﺎ اﻣ وﺖﺎ ﻗَﺪﱠﻣ ﻣ ﻟﺮ اﻏْﻔﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﻧْﺖﻻ ا ا.
“Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang aku sembunyikan dan
yang aku nampakkan, yang aku berlebihan di dalamnya dan yang Engkau Maha Mengetahuinya
dari pada aku, Engkau Maha Pendahulu dan Maha Akhir, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
kecuali Engkau”.
Wallahu A’lam.
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